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احلمد هللا رب العاملني ، ويل الصاحلني ، وناصر عباده ااهدين ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد                   

  : وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعد 
 وحييي ليلـه    اان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيتهد فيها ما ال جيتهد يف غريه             فقد دخلت العشر األواخر اليت ك     

  .ويوقظ أهله ، وهي موسم من أعظم مواسم الطاعات ، وسوق رابح ملن أسهم فيه بتجارٍة تنجي من عذاٍب أليم
نات الـصليبيني يف    وقد أغارت ثلّة مباركةٌ من شباب اإلسالم املبارك بني يدي هذه العشر على جممع من مـستوط                

﴿وفـيكُم  جزيرة العرب ، وتقربوا إىل اهللا بعملية جهاديٍة يف أعداِئِه ، تعجب املؤمنني وتغيظُ الكفّـار وأوليـاءهم           
  .مساعون هلم﴾

واجلهاد ماٍض إىل قيام الساعة كما أخرب سيد البشر وإمام ااهدين صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا ، ومن أعظم                    
  . غزوةُ بدٍر الكربى فيه عدد من املعارك ، كانت أوالهاة اجلهاد يف اإلسالم شهر رمضان الّذي كانأزمن

وااهدون يقاتلون أعداء اهللا يف كل مكان كما أمرهم اهللا ، وال يستهدفون املسلمني وال يقصدون النيل منـهم ،                    
  .ضهم وامتثاالً ألمر اهللا باجلهاد يف سبيلهكيف ومل خيرجوا إال دفاعا عن حرمات املسلمني وذبا عن أعرا

ومن علم أنّ هذا مقصد اجلهاد وهدفه األمسى مل يكن واردا عنده دعوات املعوقني والقائلني هلم إلينـا وال يـأتون                     
  تحاور فيها ويةً يالدين وقواعده ماد اهدين أن جيعلوا ثوابتتفـاوض  البأس إالّ قليالً ، وليس للمجاهدين وال لغري ا

فمـن رضـخ حلكـم      ﴿وما كان ملُؤمٍن وال مؤمنٍة إذا قضى اهللا ورسولُه أمرا أن يكون هلم اخلريةُ من أمِرِهم﴾                 
الشريعة ونزل عندها وأسلم وجهه هللا ، وحكّم شرعه ورفع القوانني الوضعية ، وتربأ من أعداء اهللا ومل يتولَّهم فهو                    

اوض؟ ومن رفض شرع اهللا وشاء أن يدين بدين أمريكا ، أو أراد أن يـؤمن                أخونا وحنن معه على الطريق ففيم التف      
ببعٍض ويكفر ببعٍض فليس بيننا وبينه حوار ، ومن أراد أن حيتلّ بالد املسلمني ، ويقتل أبناءهم ويستحيي نـساءهم                    

 ال تكلَّف إالّ نفـسك      ﴿فقاتل يف سبيل اهللا   فحوارنا معه بالقتال يف سبيل اهللا حتى يكف اهللا بأسه ويكسر شوكته             
  وحرض املُؤمنني عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا واهللا أشد بأسا وأشد تنكيالً﴾

وحنن ندعو األمة إىل استهداف األمريكان يف كلّ مكان فهذه هي لغةُ احلوار الّيت يفهمهـا العـدو ، ويـستجيب                     
  .للمطالب إذا مسعها

اضون على هذا الطريِق ، ثابتون على هذا الدرِب ، لن تأخذهم يف اهللا لومةُ الئـٍم ،                  وااهدون حبول اهللا وقوته م    
  .ولن يثنيهم عن اجلهاد املخذلون واملعوقون

نسأل اهللا أن ينصر ااهدين يف كل مكان ، وأن يعلي راية الدين ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلـى آلـه                        
  .وصحابته أمجعني

  
  دوسريسليمان ال/ أخوكم 
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على كل مسلٍم تـوقريه وتعظيمـه ،        وشهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن من أعظم احلرمات والشعائر ،            
  .واالجتهاد فيه بالطاعة والعبادة

  
القاعدون نسأل اهللا أن ال نكون منهم ، يأنسون إىل اسم العبادة يف رمضان ، ويقتصرون على التعبـد فيـه        

  .كر وقراءة القرآن وغريها من األعمال العظيمة من فرائض ونوافلبالصوم والصالة والذ
  

وينسى كثري من الناس أنّ الطاعات العظيمة املضاعفة يف غري رمضان تكون أعظم وأوىل يف رمضان ، ومن                  
  .ذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهللا وقتال أعداء اهللا: أعظم الطاعات والقربات 

نع من اجلهاد بأنواعه ، فما كان حمرما يف غري رمضان يزداد فيه حرمة ، ومـا كـان                    ، ال مت   رمضانوحرمةُ  
مندوبا يزداد تأكيدا ، فمن تعظيم اهللا وحترمي حرمته يف هذا الشهر اجلهاد يف سـبيل اهللا ، ومـن املبالغـة                      

  .واالجتهاد يف الطاعات والعبادات ، محل السالح واجلهاد يف سبيل اهللا يف شهر رمضان
من صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا وجهه عن النـار سـبعني              : "وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .، وهو يف صوم ااهد خاصةً على الصحيح من قويل أهل العلم" خريفًا
فية فنشر الفساد والفسوق والربامج اليت تستهزئ بالدين وتتهكم باملؤمنني وتسب دين اهللا ، واملقاالت الصح              

  .اليت حتارب الدين وتدعو إىل تويل الكافرين من أعظم اجلرائم يف الشهر الكرمي
والكذب على اهللا عز وجلّ يف رمضان أشد من غريه بأضعاف ، كمن يـزعم أن األمريكـان معاهـدون                    

  .ويكذب على اهللا وعلى دينه وشريعته ، وينسب ذلك إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهديه وسنِتِه
سب ااهدين والنيل منهم والكذب عليهم ، والتأيل على اهللا باحلكم عليهم بالنار واخللود فيها ، والتزلف                 و

إىل الطواغيت بتجرميهم وتكفريهم لقاء قيامهم بواجٍب هو من أعظم الواجبات ، يف حاٍل تشبه ما ذكر ابن                  
  :القيم يف نونيته

بالــذنب دون الكفــر والعــصياِن   من يل مبثل خـوارٍج قـد كفّـروا        
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 رونــا بالّــذيوخــصومنا قــد كفّ
  

 هو غايةُ التــــوحيِد واإلميـانِ     
  

  .حلدود اهللا فيهوالتعدي املشني  حلرمة الشهر العظيم هو االنتهاكهذا النيل من ااهدين 
وجـدوا  واملتشدقون بالترهيب من هذه احلرمات غالبهم ممن ال حيترم حرمةً ، وال يعظّم هللا شعريةً ، وإنما                  

  .ذكر الشهر وحرمِتِه مما يروج عند الناس فاحتجوا به ، يدعون إىل أنفسهم بالنصوص ، وال يدعون إليها
واحلرمات املنتهكة كثريةٌ وعظيمةٌ مل ينبس واحد منهم ببنِت شفٍة فيها ملا مل يسمع أمرا من الطاغوت بذلك                  

 ، وقد وجد يف البالد من يسب اهللا بأقبح الـسب ،             ، فأعظم احلرمات وأوالها بالرعاية حق اهللا عز وجلّ        
فيصفه جل وعال بأنه والشيطان وجهان لعملٍة واحدٍة ، ومل يتحرك فيهم ساكن ، ومل نر غريم على ديـن                    

  .اهللا اليت تذكروها فيمن يزعمون أنه ذمي ومعاهد
  

 به الداعني إليه يف وسائل إعالم دولة         دين اهللا الذي يستهزأ به وبأحكامه ، وينال من القائمني          ومن احلرمات 
  .آل سلول ، ومل يتحرك يف جنِبِهم شعرةٌ ، وليتهم يغارون هللا ولدينه كما يغضبون للطواغيت إن ناهلم نائل

والروافض قرب مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه يدعون النيب والصحابة والصاحلني مـن دون اهللا ،                  
  .ف آل سلول أخزاهم اهللا وأذلَّهموجيهرون بشركهم وحيميهم سي

  
 حق أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين يلعنهم الصحابة رافعي أصواِتِهم ال              :ومن احلرمات العظيمة    

ينكر عليهم من منكر ، ومن أنكر جر إىل السجن باألغالل ، بل كان من بعضهم أن بال على قـرب أحـد                       
  . يزعم أنه قرب عثمان رضي اهللا عنهالصحابة بالبقيع ، وهو القرب الذي

  
أعراض املسلمني املنتهكة ، وبالدهم املستباحة ، يف املشارق واملغارب من بالد اإلسـالم ،     : ومن احلرمات 

  .واآلالف الذين قتلوا بطائرات صليبية خترج من بالد احلرمني وتدار منها ، وكأنّ أحدا مل يسمع
  

 اختصتها الشريعة بأحكاٍم عديدٍة ، وحرمت ثراها على أقدام الكفـرة ،             بالد احلرمني اليت   : ومن احلرمات 
  .وهم اليوم ميشون فيها آمنني ، بل ويعيثون فسادا يف أحنائها

  
 حرمة شهر رمضان ، اليت من انتهاكها إدخال الصليبيني إىل بالد احلـرمني يف رمـضان ،                  :ومن احلرمات   
  .وإقامتهم فيها

الثأر للحرمات املنتهكة ، وختليصها يف كل وقٍت ، فيذبون عن بـالد احلـرمني               : فالواجب على املسلمني    
وحيفظون حرمتها بقتال الكفار فيها وتفجريهم وتدمريهم ، ويذبون عن حرمة شهر رمضان الكرمي بـتطهري          

كة بالد احلرمني من الكفرة فيه ، ويذبون عن حرمات املسلمني املنتهكة بقتال أعدائهم حىت تنكـسر شـو                 
  .العدو الكافر ويرتدع عن املسلمني ، ويكف اهللا عز وجلّ بأسه
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 .ومن يعظّم شعائر اهللا فإنها من تقوى القلوب.. فذبوا عن شعائر اهللا أيها ااهدون 
  

  ناصر النجدي

Wא
אא א

ـ ١٤٢٤ن املبارك لعام    ر رمضا يف يوم السبت الثالث عشر من شه       سارت كتائب احلق وأقدمت تـدك         ه
  ...ل أرض اجلزيرة حتت أرجلهم نارا معاقل الصليبينب ،  وتشع

أخرجوا " ارتفعت راياا ،  وعال صوت تكبريها ، وتعالت صيحاا تردد وصية حممد صلى اهللا عليه وسلم                  
  " .املشركني من جزيرة العرب 
اهدون شهداءهم حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم ، الرجال الذين صدقوا مـا            يف يوم السبت املبارك زف ا     

عاهدوا اهللا عليه ، الرجال الذين قدموا نفوسهم فداًء لدين اهللا ، الرجال الذين أقسموا أن ال يهنأوا بعـيش                    
  .وال يقر هلم قرار حىت يطهروا أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم من رجس الصليبيني وأذنام 

بيون إن كنتم نسيتم أيها املسلمون جعلوا من أرض اجلزيرة مركزاً إلدارة حروم ضـد إخواننـا يف                  الصلي
  . أفغانستان والعراق 

 انطلقوا من أرضنا ليصبوا محمهم فوق رؤوس إخواننا هناك ،           - إن كنتم نسيتم أيها املسلمون     -الصليبيون  
  ..راضهم ، ويقتلوا نسائهم وأطفاهلم لوا أرضهم ، وينتهكوا أعليهدموا عليهم بيوم ، ليحت

  . أسروا أبناءنا يف كوبا ، وأذاقوهم ألوان الذل واهلوان  -إن كنتم نسيتم أيها املسلمون  -الصليبيون 
وأذاقهم بعض ما أذاقوا املسلمني     واملنافقني  عملية ، وشفى اهللا صدور املؤمنني ، وأخزى اهللا الكافرين           المتت  

ا ، فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات يف مشارق األرض ومغار.  
يلهم ورجلهم يريدون    من وقوع العملية أطل اإلعالم السلويل ودهاقنته على الناس ، وأجلبوا خب            وبعد دقائق 

  .ا نور اهللا  بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون ئويطفأن 
ـ    لنصر هزميةً وبدأ سيل أكاذيبهم يصب يف اآلذان يزيف احلقائق ، ويصور ا            ، والفـداء    اً ، والشجاعة جبن

   .والتضحية إفساداً وختريباً
الـسكين إىل   " احمليا  "  كبرياً من جممع     ءاً الذي حول جز   االنفجارأطلوا بوجوههم الكاحلة ليقولوا للناس إن       

  .!!فر إال عن أحد عشر قتيالً فقط ركام مل يس
إمنا هم  وكمريات املراقبة   صن باملدرعات واحلواجز اخلرسانية     أطلوا ليقولوا للناس إن غالبية سكان امع احمل       

  ...عرب يعملون يف سلك التدريس 

 ـدثـدث.الحـمع



 

 

 א

٧  

" جممع احمليا    " أطلوا ليقولوا للناس إن غالبية املصابني من النساء واألطفال ، وكأن الثكنة العسكرية املسماة             
هم أن  حىت نقلت صـحف   ...  د  هذا احل بل مل تقف أكاذيبهم عند       لألرامل واليتامى ،     مل تكن سوى ملجأ   

  ..!! وكان االنفجار يف الساعة الثانية عشر ليالً !!سكان امع مسلمون قد فرغوا للتو من صالة التراويح 
أن السكان  هدفها التأكيد على    و ،    يرى أا كلها تصب يف جمرى واحد       واملتتبع لتصرحيات هؤالء وحتقيقام   

  .ليل ال يذكر من الغربيني يقطنون امع مسلمون وعرب ، وليس هناك إال عدد ق
فمنذ مىت واجلاليات العربيـة تـسكن       ويف الواقع أن املتتبع هلذه التصرحيات جيدها واهية كبيت العنكبوت           

  ١ .!!اً ألف ريال سنوي٣٠٠امعات الفارهة اليت يصل إجيار الوحدة السكنية فيها إىل 
 مـن أفـراد     ٣٠حات واجلنود ، والذين وصل عددهم إىل        وأي عرب هؤالء الذين حترسهم الدولة باملصف      

  .وضباط احلرس الوطين حسب تصريح مالك امع 
ات حرقاً أضـعافهم يف  وقد م منهم ، ٢٠ أو ١٠ تندد مجيع دول العامل مبقتل مِلوإذا كانوا عرباً ومسلمني فَ  

م السلويل بكل شفافية زعموا     عالغالبيتهم عرب كما صرح اإل    وا املائة مصاب    املصابون جتاوز سجن احلائر ،    
فأين صورهم يا ترى ؟ وهل اقتصارهم على مقابلة ثالثة أو أربعة فقط على شاشات التلفاز كـان خـشية                 

  اإلطالة على املشاهدين ؟ أم أنه ال يوجد من بينهم من يتحدث العربية غري هؤالء ؟ 
فكانت  بالصحف السودانية تنفي ذلك      ناهيك عن ذكر الصحف السلولية أن من بني الضحايا سودانيني وإذ          

  ٢.فضيحة على رؤوس األشهاد 
 مل خيتـاروا آالف     مِلمث إن ااهدين لو أرادوا استهداف العرب واملسلمني كما حياول أن يقنعنا به هؤالء فَ              

  األماكن اليت تعج بالعرب واملسلمني يف طول البالد وعرضها دون حراسات ودون جنود ومدرعات ؟
 وهم يستطيعون أن يقتلوا اآلالف دون أن      – على حد وصفهم     –ون بأنفسهم يف عمليات انتحارية       يزج موِل

  يلجأوا ملثل هذه الطريقة ؟
 تكشف مدى الكذب والتزوير الذي      االنفجارإن نظرة واحدة إىل حطام الوحدات السكنية اليت اوت إثر           

  . ميارسه اإلعالم السلويل على الناس 
د ها هنا وهناك ، وأصـحاب األجـسا       ام هائل ، والسيارات تناثرت أجزاؤ     حتولت إىل رك  املباين اخلرسانية   

ئة مصاب معظمهم إصابته طفيفـة ، ولعـل         يزيد عن امل    ما  عشر إضافة إىل   الفوالذية مل يقتل منهم إال مثانية     
  . إصابتهم كانت بسبب أم من ذوي األجساد الضعيفة من النساء واألطفال 

ل استخفاف اإلعالم السلويل بعقول الناس ، وإىل هذه الدرجة وصلت ثقتهم بتصديق             إىل هذه الدرجة وص   
  .الناس لكل مايقولون ويهرفون به ، وكأنه الكالم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

 
  . هذا من تصرحيات مالك امع يف لقاء معه عقب االنفجار  1

ا تلقت تطمينـات مـن   أدارة القنصلية بوزارة اخلارجية علنت اإلأ(:ما يلي)٢٢٤٤العدد (جاء يف جريدة الرأي العام السودانية    2
صابات وسطهم يف حادثة إة أيكدت انه مل تسجل   أة السعودية، و  السودانية بالعاصم فراد اجلالية   أة السودانية بالرياض تفيد سالمة      السفار

خري يف الرياضمع السكين األتفجري ا( .   
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  ترى بأي عقلية يفكر هؤالء ؟  وإىل أي مدى من احلمق والبالهة يظنون أن عقولنا وصلت إليه ؟ 
اكذب حـىت   اكذب مث   " مبدأ كبريهم الذي علمهم السحر       أنا متأكد منه أم يطبقون حرفياً        كن الذي ول

  "فاستخف قومه فأطاعوه إم كانوا قوماً فاسقني " " !!يصدقك الناس 
  

  أسامة بن عبدالعزيز اخلالدي/ بقلم 
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   :أيها الصعلوك
א א ،

  أَي متوجه
-ادولُوٍك جعمن أمثال العرب–  كلُّ ص .  

  . عندهيهان عليه ذهاب القليِل الذأي من مل يكن له رأس ماٍل يبقى عليه 
  

א
א

א א א

א
אא

   :السالم عليك
أتساءل إن كانت هذه الرسالة ستصل إليك ، وأشعر باألسى خلشييت أن تكون هاربا يف مكان ما ، أو خمتفيا                    

، ومن كالب علوج    يك من جالوزة الطواغيت العرب      ويف أرض من أرض اهللا تبحث عن مأوى وملجأ يؤ         
  ريب املسلم الوحيد يف هذا العامل الذي تعلن كل قوى الشر احلرب عليه ،الرجل العالنصارى فأنت 

  

  ..كل ليلة عندما آوي إىل فراشي أفكر فيك 
 ينام فيه ويستريح ؟ هل جيـد        ن ؟ هل جيد بيتاً    ماذا يفعل اآل  .. نقة وأسئلة ملحة    ويعتلج يف صدري مهوم خا    

  عته ؟ دثارا يتدثر به من الربد ؟ وهل جيد لقمة هانئة تسد جو
  

إم يا سيدي ااهد يصورونك يف إعالمهم بأبشع الصور ويتحدثون عنك وكأنك ذئب مفترس متـسلط                
وهم .. ذا انتشر فيهم سوف يبيدهم      ن الناس منك وكأنك الطاعون الذي إ      على قطيع من النعاج ، وحيذرو     

ظهر أنك ومن معـك مـن       جيدون من حياسبهم قبل أن ت      هلم أكثر من قرن ينشرون الطواعني يف األمة وال        
  . الصاحلني 
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 وعلمت أنـك     طويالً وقد كذبوا وأمي اهللا وهذا طبعهم ما أشد كذم وفجورهم ، فلقد عشت معك زمناً              
 ا وأكثر من يشفق عليها من تسلط اجلالدين عليها ، وأن كـل مـا                أرحم املسلمني باألمة وأكثرهم رفقاً    

  .سالم الظلم وتوقف القتل املستشري فيها منذ قرن أو يزيد تفعله حتتسبه عند اهللا أن ترفع عن أمة اإل
  

ن أنك رمبا تشعر باحلزن ، وأنك رمبا تشعر باخلذالن من كثري ممن رمبا تومهـت                يا سيدي الصعلوك أعلم اآل    
وظننت أن العلم الذي حيملون سيعصمهم من أن يركنـوا إىل الـذين ظلمـوا               ،   أم سيقفون معك     يوماً

اليت هم   الشيطان ، ففوجئت م يوجهون سهامهم جتاهك ويصفونك بأقذر األوصاف            وينحازوا إىل حزب  
  .. كانوا أحق ا وأهلها

  

ثبت فإنك على احلق وال يغرنـك       ا:  الرسالة ألشد من عضدك وأقول لك        وهلذا يا سيدي أكتب لك هذه     
  .. الذي غرم احلياة الدنيا وغرهم باهللا الغرور 

  

رز وصف وصفك به النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عنك إنك تقاتل يف سـبيل                 وأحب أن أبني لك أن أب     
 وذكر النيب صلى اهللا عليـه  ،اهللا وأنك ال تزال تقاتل ومضى عليك عشرات السنني وأنت تقاتل أئمة الكفر              

لك ذَوسلم فيما ذكر من خصائصك أنه ال يضرك من خالفك وال من خ.  
فسيدك حممد صلى اهللا عليه     ،   من احلزن    ليل علمت أن فيه بشارة لك ومانعاً      وإذا تنبهت إىل هذا احلديث اجل     

وسلم يقول لك أيها ااهد ال حتزن فإنك على احلق ، وإن خمالفة املخالفني لك ال تضرك وال يضرك كذلك                    
  .خذالن اخلاذلني وال خيانة اخلائنني وال نكوص الناكصني 

  

الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَـاةَ           ( ن  واهللا قال عنك وعن أمثالك من ااهدي      
وقد علمت من أحوالك يف أفغانستان والبوسنة والشيشان ، أنك           ) وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَرِ    

وأمرمت فيها باملعروف ويتم عـن املنكـر ،         أنت وأمثالك إذا امتلكتم سلطة يف أرض ما أقمتم فيها الصالة            
  . وهذا ما فعله اخوانك يف الطالبان عندما مكنهم اهللا يف أفغانستان 

  

وكَأَين من نِبي قَاتـلَ معـه        (  وعلمت من وصفك يف القرآن أنك من أتباع األنبياء الذين قال اهللا فيهم            
 ، )  أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ وما استكَانواْ واللّه يِحب الـصاِبِرين       ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما    

فأنت مضى عليك سنوات طوال تقاتل أئمة الكفر الروس ، فما وهنت وال ضعفت حىت فتح اهللا عليك ، مث                    
  . بإذن اهللا إنك االن تقاتل أئمة الكفر األمريكان ولن تضعف ولن ن ولن تستكني

  

سيدي الصعلوك إنين قد فتشت املصحف عشرات املرات ، وقرأت صحيح البخاري ومـسلم والـسنن                 يا
 أحدا من املسلمني ينطبق على ما كان يرد يف وصف الصحابة سواك ، ووجدت               تمرات ومرات فما وجد   

 اهللا   وإمنا أذكـرك مبـآثرِ     داً من السنة ، وال أزكي على اهللا أح         للسلف وأكثرهم قرباً   أنك أقرب األمة هدياً   
 يف سبيل اهللا فهذا هو الفوز العظيم وهذا الفضل           جماهداً  مؤمناً ن مسلماً  ونعمته ، فإنك إن تك     عليك وفضلهِ 

  .. الكبري الذي حباك اهللا به أن جعلك من أمة أمحد وزادك رفعة بأن جعلك من طائفته املنصورة 
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ك الذي بعث إليك هو الذي قال إنك لن تزال تقاتـل يف             وربك الذي خلقك هو الذي أمرك باجلهاد ونبي       
سبيل اهللا ولن يضرك من خالفك وال من خذلك ، وإن ما تالقيه اليوم يف سبيل اهللا هلو أهون ما سـيكون                      
عليك عندما تنظر يف عاقبة أمرك ومنتهى جهادك ، فأنت إمنا خرجت جهادا يف سبيل اهللا وابتغاء ملرضاة اهللا                   

هللا يف القرآن وامتثلت أوامر نبيك صلى اهللا عليه وسلم وقد عقد اهللا لك بيعة فاشتريت اجلنة                 وامتثلت أوامر ا  
وبعت نفسك ا ، فإذا انقضى عمرك وقبض اهللا روحك وفاك أجرك وأعطاك اجلنة وما هذا اجلسد الـذي                   

  .حتمله سوى وديعة وسترد يوما إىل صاحبها 
الـذين  ) املعممـني   ( ى من الغثاء ولكثرة ما ترى من هؤالء         ورمبا أيها الصعلوك جتزع نفسك لكثرة ما تر       

تصدوا للعلم وتصدوا ملا يسمونه الدعوة وزوروا الدين وافتروا على اهللا الكذب وزيفوا للناس دينهم وهـم                 
  . حيسبون أم حيسنون صنعا وأم يرضون اهللا ذا 

م من الـضالني     ،  إ   ب جزعك فسأشرح لك من أحوال هؤالء ما يثلج صدرك وما يسل سخيمتك ويذه           
  .. م يترددون ما بني الضالل واخليانة هللا ورسوله وإ

فتعرف حينها أنك على احلق بإذن اهللا وأنك ستستمر يف جهادك ولن يضرك من خالفك وال من خـذلك                   
طاملا استمسكت بالعروة الوثقى وقدمت مرضاة اهللا على رضى ما سواه وجعلت كالم حممد صلى اهللا عليه                 
وسلم حاكما على األمة وسللت سيفك وجردت حسامك لتأطر الدنيا على اتباعه صلى اهللا عليـه وسـلم     

  . وتعاجل رؤس أئمة الكفر الذين ال يزول ما ا من داء إال بالسيف 
  

فما علمت عنك إال أنك مؤمن بال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وما علمت عنك إال أنـك تـشهد                  
 عنك إال أنك أرحم أمة حممد م وأنك ال حتمل يف نفـسك        وتتنسك مبناسكهم وما علمت    سلمنيصالة امل 

ضغينة على مسلم وأنك ال تقاتل سوى أئمة الكفر من صليبيني ويهود ، فألي شيء ينالك هؤالء الـسفهاء              
مبا أنت  بكالمهم وعلى ماذا يلومونك وملاذا جيردون ألسنتهم وأقالمهم للتشهري بك والنيل منك وتصويرك              

: منه بريء قاتلهم اهللا أىن يؤفكون وكأم يستعيدون قبائح أجدادهم من املنافقني الـذين قـال اهللا عنـهم                  
  . )  سلَقُوكُم ِبأَلِْسنٍة ِحداٍد أَِشحةً علَى الْخيِر(
  

بـني  وأما هؤالء الذين يزعمون أم من أهل العلم ويتكلمون عليك ويقولون إنك تنشر الفـساد والقتـل                  
  .. املسلمني وأنك خمرب وأنك تقتل املسلمني فقد كذبوا واهللا وستكتب شهادم ويسألون 

  

وإذا أردت أن تعرف أم كذبة وفجرة ومفترون على اهللا فانظر حلاهلم مع احلكام وانظر إىل جرائم احلكام                  
 عينك وال يرون اخلـشبة يف       يفاليت يزعمون أا    وانظر ملواقفهم من هذه اجلرائم ، وانظر كيف يرون القذاة           

  . أعني احلكام 
  

نظر إىل مواقفهم عندما أجلبت أمريكا خبيلها ورجلها عليك يف أفغانستان وقتلت منك ومن إخوانك مـن                 ا
  قتلت وساعدها يف ذلك حكام اخلليج قاطبة فماذا قال هؤالء الشيوخ املعممون ؟ 
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اعد اجلوية لطائرات األمريكان لكي يقـصفوك       وكيف كانت مواقفهم من حكام املنطقة الذين فتحوا القو        
ويقصفوا إخوانك من الطالبان ، هل قالوا كلمة حق ؟ وهل تربأوا من فعل آل سلول ؟ وهل وجهوا هلـم                     

الف مـن املـسلمني يف   مني وبسبب فتحكم للمطارات قتل اآلكلمة وقالوا هلم أنتم تساعدون يف قتل املسل  
  أفغانستان ؟ 

  

وكانوا أذلة  .. مريكان   وزعم أنه ليس يف حالة حرب مع األ        ل بعضهم كان أشد جرماً    ال مل يفعلوا ذلك ، ب     
  . أيها املؤمنونمعلى الكافرين الصليبيني واحلكام العمالء ، أعزة عليكم أنت

  

بل انظر إىل حرب العراق األخرية وانظر ملواقفهم وانظر إىل بيانام وما صدر فيها من كالم فيه مـصاحلة                   
  .  وحتذير منك ومن إخوانك ااهدين وختذيل لكم ودعم للحكام

  

وألن هـؤالء   ومل يكلف هؤالء أنفسهم بأن يسألوا ماذا جنيتم سوى أنكم تقاتلون اليهود والصليبيني وأنه               
سالمية ومتغلغلون يف كل مكان ويف كل مفصل من أرض املسلمني فإن قتاهلم يتوقع              خمترقون للمجتمعات اإل  
أصدرمت البيانات اليت تطلب مـن        و  الذين خيالطوم من املسلمني وقد حذرمت كثرياً       أن يتسبب يف قتل بعض    

املسلمني االبتعاد عن أماكن جتمع هؤالء وقلتم لألمة أيتها األمة املستباحة حنن منكم وفيكم وحنـن نتـوىل                  
وإيـاهم يف حـرب     املسلمني وال نقاتل سوى اليهود والصليبيني فابتعدوا عن جتمعام وال تساكنوهم ألننا             

   . إليه منهموقتال وحنن نتربص م وسنقتل كل من تصل أيدينا 
  

 وأما من حيمي هؤالء الصليبيني من جنود وعسكريني فيجب أن يعلموا أن حكمهم حكم الصليبيني ال فرق                
وإذا  واإلسالم ليس دين أمهاتكم وآبائكم وال جماملة يف دين اهللا ، فإذا محيت جنود الصليب فأنت منـهم                 ،

وقفت مع ااهدين فأنت منهم ال يوجد مرحلة وسط ومل يضربك أحد على يدك ويقول لك احم الصليب                  
ومن زعم لك أيها اجلندي أنك إذا حرست جممعات الصليب فسوف تدخل اجلنة إذا قتلت فقـد كـذب                   

  . ، حني يتالعن رؤوس الضالل مع أذنامعليك وسوف تالقيه يف جهنم فخذ حبقك منه هناك 
  

فإذا كان هذا حالكم وقد حذرمت األمة ومل تقاتلوا سوى الصليبيني وكففتم أيديكم عمن سواهم فألي شيء                 
بينما عندما يفتح احلكام القواعد العـسكرية بـل         ،  ع التهم   ون ويتهمونكم بأبش  يتكلم عليكم هؤالء املفلس   

الف من إخواننا يف العـراق مـن         واملؤن ويسهلون هلا مهمة قتل اآل      ويستضيفون القوات ويزودوا بالوقود   
بل إم يشاركوم يف جرميتهم العظمى ، ويعطـوم         .. املسلمني ال نرى هلؤالء كلمة حق تقال يف احلكام          

  .املربرات الكافية الرتكاب جرائمهم
  

 كيف أن هؤالء الذين يزعمون أم من أهل العلم إمنا هم أصحاب هـوى يف                ااهدفهل رأيت يا سيدي     
 وهو ال يشعر أعماه حب املال وحب الدنيا فصار يداهن احلكـام             ألحوال إن مل يكن بعضهم منافقاً     أفضل ا 

 فيصدر فيك فتوى أنك خمرب ومفسد وأنت مل         ؟ويشتري آخرته بعرض من الدنيا ويبيع دينه بالقليل الزائل        
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 مـن   ل جـداً  تقصد سوى قتل من يقصد قتل إخوانك املسلمني يف كل مكان وقتل بعد التحذير عدد قلي               
املسلمني ولنفرض أم سبعة فيأيت هؤالء ويقيمون الدنيا ضدك ويتشجعون يف التحذير منك واامك بكـل                

ف مسلم يف العراق قبـل       احلاكم الذي ساهم يف قتل سبعة آال       نقيصة بينما ال ينبس أحدهم ببنت شفة ضد       
  !!اكم دون أن ينبسوا ببنت شفةأي مقابل كل مسلم يدعون أنك قتلته هناك ألف قتلهم احل! شهرين فقط 

  

 وأنت تقتل الكفار وجعلوا     فهل رأيت كيف انقلبت املعايري وأركس هؤالء يف الضاللة حينما جعلوك جمرماً           
ـ       جي إصرار وترصد  وعن سبق    احلاكم الذي يقتل املسلمني عمداً      ونه زوراً مسعلونه من عباد اهللا الصاحلني وي

  ! ويل األمر وتاناً
  
  

ولنا لقاء بـإذن اهللا ، وإذا كتـب اهللا أن           .. ك أستميحك العذر ، فضيق اال قطع علي املقال          أيها الصعلو 
                    متضي أو حيبسين حابس قبل أن نلتقي فأرجو أن تتذكرين وتشفع يل إن أكرمك اهللا بالشهادة ، لعل اهللا مين

  .علي بكرمه ويلحقين بكم حىت نلتقي يف اجلنة غدا بإذن اهللا
  

  لويس عطية اهللا: عاليك وخادمهم أخوك حمب الص
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، بلَغنا  بطرقنا اخلاصة أن كالب الدولة قـد          يف يوٍم من أيام اهللا العظيمة ، وبعد أداء صالة الفجر وذكر األوراد              
أعدت حملاصرتنا يف املزرعة ، ، أخذت أنا ورفيقاي أسلحتنا وخرجنا من املزرعة اليت كنا فيها ، وكان ذلـك يف     

  .حدود الساعة السادسة صباحاً 
فيما بعد أنـه      علمت    -وصلنا إىل مكان قيادة احلصار بأعجوبة حيث رأيت سيارة فورد يركبها لواء وسائقه              

  . ، وجبانبه عدد من سيارات املباحث والطوارئ -اللواء طلحة 
يـا  :  لإلخوة   ت يف هذه األثناء سحبنا األقسام مث اقتربت بالسيارة إىل سيارة اللواء حىت أصبحت جبانبنا ، فقل               

مث مهمنا بالرتول   إخوان بسم اهللا ، رميت عليه بالكالشن وكذلك اإلخوة بدأوا بالرماية على جنود الطاغوت ،                
  .ربوا مجيعاًلنتفرق ونأخذ السواتر ونكمل االشتباك معهم ولكن فوجئنا مفاجأة كبرية حيث أم بفضل اهللا قد ه

 وهللا احلمد   -درجة من اهللع واخلوف واجلنب      ١٨٠ فقد رجع    - وكان هو القريب منا      - أما اللواء اجلبان طلحة     
  . انبه ، وأما السيارات األخرى فلم نعد نرى منها سيارة واحدة  وقد جاءه نصيبه من الرصاص هو والذي جب–
 حتت رجله وملـا أراد      أثناء ذلك سقط سالح أحد اإلخوة       زارع ، و  املجهة  من   ترايب    بعد ذلك على طريق    نزلنا

سحبه وقعت يده على الزناد خطأً فخرجت طلقة خرقت الصاج السفلي مث ضربت إطار الـسيارة األمـامي،                  
 ٨٠- ٧٠استمرينا يف املشي مع هذا العطل ؛ بل كنا منشي وهي على هذه احلال بـسرعة                 و  ، يارةفتعطلت الس 

  . كيلو 
 فوجد مصرياً وبنغالياً فرتل إليها أحد اإلخوة من املزارع رأينا سيارة ونيت يف إحدى املزارع       وحنن نسري بني عددٍ   

د إال السيارة ألن احلكومة تطاردنا ، وسنردها كمـا          نري حنن جماهدون ال  :( من عمال املزرعة ، فقال له أخونا        
  ) .واهللا مامعاي مفتاح : (  املصري ، فقال) كانت إن شاء اهللا 

  .  خرجنا من املزرعة وقد جتمعت سيارات املباحث املدنية ألا كانت تتابعنا من بعيد فقامت حبصار املزرعة 
، وأخذ كل واحٍد منا موقعه للرماية عليهم فمـا أخـذنا            توجهنا إليهم بسرعة لفك احلصار قبل أن يشتد أكثر          

 أحدهم أصـبح يرجـع       ، حىت أن   - واحلمد هللا    -مواقعنا إال وهربوا مجيعاً دون أن نطلق عليهم طلقةً واحدة           
  . من اهللع واخلوف حىت اصطدم بشبك املزرعة عينه علينا دون أن ينظر إىل الوراء بسرعة وبسيارته إىل اخللف

على إحدى سيارات املباحث اهلاربة ثالث طلقات خلف السيارة ، مث توجهنا حنو الطريق السريع ثانية                مث أطلقنا   
  .بسيارتنا اليت  تعطلت عند وصولنا للطريق 
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سيارة ، فقلنا ليس لنا حـل إال  ١٥إىل  ٢٠ يتابعوننا من بعيد وعددهم حوايل واقفني على الطريق  رأينا املباحث   
  .أن نبحث عن سيارة 

 لنستقل إحدى السيارات املارة  فجاءت سيارة كرسيدا فيها رجل ومعه امرأته فتركنـاه ومل                فنا على الطريق  وقف
م ديزل فأوقفناه فعلمنا أنه من رجال الطوارئ برتبة وكيل رقيب فأنزلناه ،             ٢٠٠٣  موديل نوقفه ، مث جاء ونيت    

  . أيضاً ماء صحة سيارة ووجدنا يف ال–  وهللا احلمد - full الديزلأخذنا السيارة وكان و
 ويف هذه األثناء كأم قد تشجعوا أو أنه قد أتاهم ما يدفعهم للمقاومة رغماً عنهم فبدأت االشتباكات بيننـا                   

اهللا : هلل وأكرب وأرمي دون تنشني ورأيت املقدم العويف أمامي فقلـت            أوبني املباحث والدوريات ، وأصبحت      
عطَّلنا دوريتني وطلع دخاا ، وكذلك جيب أبـيض         حىت أصبته ، و   عليه  تبعهم ، فأطلقت    ) الكينغ  ( أكرب هذا   

  . اجلنود ، من غري إصاباتهلم 
ركبنا السيارة اجلديدة وانطلقنا جهة الفويلق وقبل أن نصل إليها ، حبثنا عن             !!  مث مل نر إال غبار سيارام اهلاربة        

لسيارة عندها وِقلنا إىل قريب العصر ، مث قررنا الرجوع إىل            للقيلولة ، فوجدنا شجرة مناسبة ، أوقفنا ا         آمنٍ مكان
  .  القصيم 

ويف طريق العودة مررنا بني قريتني ، ودخلنا يف أحد الوديان وأوقفنا السيارة ، وجلسنا قليالً مث شاهدنا حـوايل                    
ونرى ، لعله يكون    نصعد اجلبل   : ، ومتجهة إىل جهة القرية فقال أحد اإلخوة         ) الفليشر  ( عشرين سيارة مشعلة    

فعلمنا أم يبحثـون    عرساً إذ اليوم يوم مخيس ، فلما صعدنا اجلبل رأيناهم يبحثون يف اجلبل ااور بالكشافات                
  .عنا 

السيارة اخللفية عندما خففنا السرعة قبيل إحدى       حتركنا بسرعة ، فتوجهت األنوار كلها علينا بعد أن رأوا أنوار            
ويؤشر لنـا   ) بكب  (   وكان أقرم منا سيارة أمن         متشي خلفنا ،    أمن الصليبيني   ، وكانت سيارات   املنعطفات

بالنور العايل فرميناه بطلقتني أطفأتا نوره وتوقف ، وكثرت السيارات من حولنا وأصبحت متشي عـن مييننـا                  
  . حيث كان بيننا وبينهم مسافة كبرية بويسارنا ومل يتجرأ أحدهم على االقترا

  أأُطلق عليهم ؟  :  قال أحد اإلخوة
  .ال : قلت 

  .  ، مث أطلقنا يف اجلو رسام ، فتوقفوا وأطفؤوا األنوار ، ولعل ذلك من شدة خوفهم مشينا فترة على هذه احلالة
استمرينا منشي وهم من بعيد يتابعون نور السيارة ، مث أغلقناه  وغيرنا اجتاهنا لعل اهللا أن يصرفهم عنا ، وهذا ما                      

   .-حلمد واملنة  وهللا ا-حصل 
 فوضـعنا   – جزاه اهللا خـرياً      – وأصبحنا ننتقل من قرية إىل قرية حىت مت االتصال بأحد اإلخوة والترتيب معه              

  .السيارة ، مث ركبنا مع األخ إىل مكة املكرمة ومكثنا فيها ليلٍة 
 ، وذا انتهت هذه     -هللا خرياً    جزاهم ا  - مث اجتهنا بعدها إىل جنوب اجلزيرة حيث املكان املُعد لنا من اإلخوة               

املعركة املباركة واليت أذل اهللا فيها جنود الطاغوت و الذين مافتئوا حرباً على ااهدين ، ومحايةً للـصليبيني يف                   
 ، مبا معهم من عتاٍد عسكري ، وأما حنـن فثالثـة        مجوعاً كبرية من اجلنود   أرض  احلرمني ، حيث أرسلوا علينا        

  . ، فاللهم لك احلمد ولك الشكر صي لكل واحدشخأشخاص مع السالح ال
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   ) ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز  ( : - تعاىل - والشك أن هذا مصداق قول اهللا 
ِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَـاِتلُواْ أَوِليـاء        الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَا         (  :تعاىل   وقوله  

  .  تعاىل  أخرب اهللافمهما بلغت قوم فإن كيدهم ضعيف كما) الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا
 اهللا أننا على    أعاهدوإنين  ،  ويف اخلتام أشكر كل من وقف معنا يف هذه املعركة ، وهلج بالدعاء لنا وللمجاهدين                
  .الدرب سائرون حىت نلقى اهللا تعاىل وحىت تتطهر أرض اجلزيرة من كل مشرٍك ومرتد 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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א א
 مث يقولـون    مة من قبل احلكومات من دون شـرع اهللا          وبأن قوانينه هي احملكَّ   ،يعترفون بأن الكفر حيكم األرض    

 حول أحاديث الفتنة ويلبسون     وننويعلمون أن ااهدين ال يستهدفون املسلمني مث يدند       بشرعية تلك احلكومات،  
  .ا على املسلمني 

 لترويج الباطل عن طريق لبسه بـاحلق ،   ولكن كثرياً ما كان احلق وسيلةًيث النهي عن القتال يف الفتنة حق     دأحا
الباطل لريوج عنـد املـؤمنني    وما كان  ،) ِلم تلِْبسونَ الْحق ِبالْباِطِل وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ (قال تعاىل

     م ببعض احلق الذي تعرفه النفوس الطيبة ، وهذا هو مكمن اخلطورة ، الـذي               الذين يريدون اخلري إال حني يطع
  . يصري به العامل مفسدا خائناً هللا وللمؤمنني ، ولألمانة اليت محلها العلماء 

ال ترجعـوا  ( :صلى اهللا عليه وسـلم     مثل قوله   فقد كثرت األحاديث الصحيحة يف التحذير من القتال يف الفتنة           
ن بسيفيهما فالقاتـل  اإذا التقى املسلم(  وقوله صلى اهللا عليه وسلم )  يضرب بعضكم رقاب بعض     بعدي كفّاراً 

  . بغيولكن هذه األحاديث حملها يف القتال بني املسلمني لدنيا أو عصبية أو) واملقتول يف النار
املـدافعني عـن     احلكومـات     الصليبيون وجنود  ن القتال بني ااهدين وبني جنود     وترتيلها على الواقع اليوم م    

فإن احلرب اليوم بينة الراية واضحة السبيل ، حزب املـسلمني           ،  وعساكرها ترتيل غري صحيح إطالقاً      الصليبيني  
 هللا وجند الـشيطان ، حلرب بني جند االنصرانية واليهودية واملرتدين ، ااهدين يف سبيل اهللا ضد حزب  الدول ا   

  .احلرب بني أهل احلق وأهل الباطل 
فمن وقف يف صف ااهدين فقد سلك سبيل اهلدى وأفلح وسعى يف جناة نفسه من عذاب اهللا ، وقدم لنفسه ،                     

ومن وقف يف صف الصليبيني واملرتدين يف هذه احلرب فقد          لدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة ،       وحصل الرفعة وا  
ومن وقف متفرجاً معتزالً خاذالً إلخوانه املسلمني        وكفر بربه وجحد نعمة اهللا عليه ،         ارتد عن دينه  خسر نفسه و  

فهذه املعركة الكربى اليت تدور رحاها      ،  فقد فوت على نفسه حظاً عظيما ، ومل يسلم من إمث القعود واخلذالن              
لقتال مل يشرع أصالً إال      من الفتنة وهذا ا    كيف يكون ذلك  ،  اليوم ليس دخوهلا مع ااهدين من الفتنة يف شيء          

  ) وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه فَِإِن انتهواْ فَِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ بِصري                ( : قال تعاىل  ملنعها ، 
  .ية ، ومواالة الكفار  هي الكفر والشرك ، وحتكيم القوانني الوضعالفتنة احلقيقية

فقتال ااهدين اليوم هو لرفع هذه الفتنة ، والفتنة كما أخرب اهللا سبحانه أشد من القتل قال ابن عمر رضـي اهللا                    
فلوا اقتتلت البادية واحلاضرة حىت يتفـانوا       : وقال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهللا        . الفتنة الشرك   : عنهما  

 فالفتنة الواقعة بنا هي بنص القرآن أكرب وأشد من الفتنـة            وا طاغوتاً يتحاكمون إليه ،     ينصب كان خرياً هلم من أن    
 ولكن هم ينظرون بعني اخلائف على دنياه وأمنه وملذاته وشهواته فيكرهـون             ملتومهة مبفهوم الذين ال يعقلون ،     ا

 على  سوا ذلك بلباس اخلوف   اجلهاد ألجل هذا ، فوق ما يف نفوسهم من طبيعة كره القتال ، ولو حاولوا أن يلب                
املستعان سبحانه على ما يصفون هو  فقول اهللا أصدق وهو مبا يف النفوس أعلم و      مصلحة الدعوة واحلرص عليها ،    

.   
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  :احللقة الثانيــــــــة 
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 اً مـن  ريكـث  ما ال يتوقعه أكثر الناس إذ أن اب من حب اخلري ومتين نصرة الدين    بإن يف نفوس هؤالء الش    : أقول  

 الذي تصنع الدولة أسبابه وتفتح أبوابـه إغـواًء          أبطال اجلهاد وبعض قادته قد مروا بنفس مرحلة التيه والضياع         
م عن مهمتهم الكربى من نصر هذا الدين والذود عن حياضه ، ولكن يأىب اهللا إال أن خيـرج                   هلللشباب وصرفاً   

 احلسىن فأخرج اهللا من مثل هؤالء أسوداً يف الـوغى           لطاعة واجلهاد من سبقت له    من ظلمات املعصية إىل نور ا     
من ثغـور   ى فمنهم من أكرمه اهللا بالشهادة يف سبيله ومنهم من أبقاه اهللا قائداً أو جماهداً يف ثغٍر                  ورهباناً يف الدج  

فأنت يا أخي يا من ضيع طاقته الغالية يف عصيان ربه أال ترغب يف عز الدنيا واآلخرة وسعادة الـدنيا                    املسلمني  
   عن دينك وأعراض أخواتك وحياض أمتك ؟ واآلخرة ، أال ترغب أن تقوم أسداً مسلحاً يف حنر الكفار تدفع

اجلهاد باب مـن    :" واهللا إن للجهاد لذةً ومتعةً يذهب اهللا ا اهلم والغم كما قال صلى اهللا عليه وسلم                 : أخي  
        والغم ة يذهب اهللا به اهلمواجلهاد أخي من أعظم  املكفرات للذنوب بل إن الشهادة تكفّر كل             " أبواب اجلن ،

ال يفنت يف   سكراته إال كمس القرصة ، و     ن ، والشهيد ال يذوق من أمل املوت و        ية اهللا وفضله إال الد    الذنوب برمح 
قربه ، وال حيزن عند الفزع األكرب ، ويشفّع يف سبعني من أهله ، ويزوج اثنتني وسبعني من احلور العني ، ويغفر                      

ب العظيم وهذه املرتلة الرفيعة ؟ رزقنـا اهللا وإيـاك          له مع أول قطرٍة من دمه فمن يا ترى يزهد يف مثل هذا الثوا             
  .   الشهادة  يف سبيله مقبلني غري مدبرين 

  

א - Wא
يعلموا أن العلم إما غنم وإما غرم ، إما ربح وإما خسارة ، فهو              لو،   أوصيهم بتقوى اهللا فيما آتاهم من علٍم        

 وبيانه لعموم الناس خاصةً فيما يتعلّـق مبـسائل          حبقه ببذله ونشره والصدع به     هاه وأخذ ربح وغنم ملن زكّ   
 –اآلن جاهدةً يف إزاحتها عن واقع العلم والعلماء ، قال تعاىل            السعودية  العقيدة واألصول اليت تسعى الدولة      

أَخذَ اللّه ِميثَاق الَِّذين أُوتـواْ       وِإذَ    ( : -مبيناً أن تبيني العلم واجب جلميع الناس من حكاٍم وحمكومني           
   هننيبلَت اباِسالِْكتونَ            ِللنرتشا يم ناً قَِليالً فَِبئْساْ ِبِه ثَمورتاشو وِرِهماء ظُهرو ذُوهبفَن هونمكْتالَ تو ( 

  ِفـي الِْكتـابِ     ِللناسِ يناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه     ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْب        (: وقال  
ِإالَّ الَِّذين تابواْ وأَصلَحواْ وبينواْ فَأُولَـِئك أَتوب علَيِهم   & أُولَـِئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَ    



 

 

 א

١٩  

  ِحيمالر ابوا التأَنـم               فلم   ) وفني للحـق أحجراً للحكام كما يزعم بعض احملر جيعل تعاىل تبيني احلق
يكاتبون الوالة واحلكام يف مسائل الوالء والرباء ، مث يصدعون على املأل بضد ذلك من وأد عقيدة الـوالء                   

   " أال يف الفتنة سقطوا" والرباء ، ويزعمون أنّ نشرها وتعليمها لعموم الناس من دواعي الفتنة 
نار ، ومعلوم أيضاً أن تبليغ احلق وتبيينه متبـوع          مه اهللا يوم القيامة بلجاٍم من        ومعلوم أنّ من كتم علماً أجل     

 وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ     (ى جهم إىل يوم الدين      سنة اهللا يف أنبيائه ورسله ومن سار عل       ،  باالبتالء والتضييق   
 والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا ولَو شاء ربك ما             ِنِبي عدوا شياِطني اِإلنسِ   
  .) فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ

ما مل يدلّ عليه سنةٌ و ال ، وظن  وال ابتالٍء فقد هلث خلف سرابومن أراد نصر الدين بال تقدٍمي وال تضحيةٍ    
 جتدها  هم الصالة والسالم يف كتاب اهللا     له علي يها الطالب سرية أنبياء اهللا ورس     أا الشيخ و  كتاب ، وانظر أيه   

حافلةً بأنواع االبتالءات وأقسى املضايقات ، وصنوف االستهزاء واالامات ، حىت يأتيهم نصر اهللا وفتحه               
)         واْ جكُِذب قَد مهواْ أَنظَنلُ وسالر أَسيتى ِإذَا استِن         حا عنأْسب درالَ ياء وشن نم يجا فَننرصن ماءه

 ِرِمنيجِم الْمالْقَو(    
  

א - Wא
قاهلا من ال مال له من الصحابة رضي اهللا عنهم عمن آتاه اهللا ماالً فأنفقه يف                 " ذهب أهل الدثور باألجور   " 

سراً وعالنيةً ، وإن أعظم نفقٍة تنفقها أخي هي النفقة يف سبيل اهللا بل إن الرسـول                 سبيل اهللا بالليل والنهار     
صلى اهللا عليه وسلّم مل يثِْن على أحٍد بعينه من الصحابة يف غزوة تبوك مثل ما أثىن على عثمان رضـي اهللا                      

أو  " ا فعل بعد هذا   ما ضر عثمان م    " -:ρخيشى الفقر حىت قال       من ال  عنه الذي أنفق يف ذاك اليوم نفقةَ      
   .ما يف معناه 

 ولذا حيرص أعداء الدين على جتفيف منابع النفقة يف سبيل اهللا وتشويه صورة ااهدين يف عيون احملـسنني                   
لمحسنني أال خيشوا إال اهللا فهو املعطي        وهي التربعات ، فلذا ينبغي ل      ليتفادوا نشاط املعركة بتجفيف وقودها    

لنفقة يف مراحـل االبـتالء       وال شك أنّ ا    ] تم من شيٍء فَهو يخِلفُه وهو خير الراِزِقني       وما أَنفَقْ  (املانع  
لَا يستِوي ِمنكُم من أَنفَق ِمن قَبِل الْفَـتِح          ( والتضييق أبلغ أثراً وأعظم أجراً من النفقة بعد الفتح والنصر         

 من الَِّذين أَنفَقُوا ِمن بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه ِبما تعملُونَ              وقَاتلَ أُولَِئك أَعظَم درجةً   
ِبريخ [  .  

  

JאFאEW
  ... هنيئاً لك اإلمامة اليت منحك اهللا إياها  •
 ... اإلسالم واملسلمني ثبتك اهللا على الطريق وأقر عينك بنصر •
جزاك اهللا عنا وعن املسلمني خري اجلزاء على ما قدمته لألمة من مشاريع العز ، وما سننته يف هذا العصر                    •

من حتقيٍق ملعاين التوحيد والتوكل على اهللا وحده ، فقد عرفنا من موقفك جبالٍء تفسري احلديث النبوي                 



 

 

 א

٢٠  

 بشيٍء مل ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه اهللا لك ، واعلم            واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك       " 
  " أن األمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيٍء مل يضروك إال بشيٍء قد كتبه اهللا عليك

 كما قد بينت مواقفك لنا أن شخصاً صادقاً من هذه األمة املباركة قادر بعون اهللا على مناجزة العامل أمجع                   
    ا كيف سيكون نصر اهللا هلـا وتأييـده ،              كافرهم ومنافقهم فكيف لو رصدت شبات األمة صفوفها وجن

يعلمون ، فبارك اهللا مواقفك وجعل النصر والتأييد حليفك وأقر عينك يف مجيع صناديد               ولكن أكثر الناس ال   
  .     الكفر والنفاق 

Wא א א Wא
، א א ، א א א א

،W؟
א ؟Wא א א א ، א א
ا ضوابطها الشرعية ، وقد وقع الغلط يف تطبيق مفهوم هذه املسألة من كثٍري من طوائف                 مسألة شرعية هل   التكفري

  . هذه األمة يف القدمي واحلديث بني إفراٍط وتفريٍط 
، بل إن اخلـوارج     تكفري املعني غري معتٍرب توفر الشروط وانتفاء املوانع         يف   واهلدى بينهما فمن الناس من يتجاوز       

جرد ارتكاب الكبرية من كبائر الذنوب من قتلٍ  وزنا وشرب مخٍر وحنوها ، وهـذا مزلـق                  رون مب وأذنام يكَفِّ 
  . خطري 

 ولو توفرت يف حقه شروط التكفري       لناقٍض من نواقض اإلسالم     ويف املقابل جتد من يرفض تكفري املرتد املرتكب         
 تقابلهما إال إـم يـشتركون يف         على سابقهم إذ الفريقان  ون ضاللةً عن    ت موانعه ، وهؤالء أيضاً ال يقلُّ      وانتف

مفارقة املنهج الذي كان عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أئمة اهلدى والوسط ، وتفصيل القول احلق                  
  .يف باب التكفري سيخرج الحقاً يف حبٍث مستقٍل يف هذه الة أو يف غريها حبول اهللا وقوته 

Wא א?א ؟?א א א א
تفصيل سبب املطاردة ذكرته يف العدد السابق ، ولكن يف اجلملة تعرف سنة آل سعود اجلربوتية واليت ال ترضى                   
من طالب علٍم إال باملداهنة والدوران يف فلكهم فيربر منكرام وكفريام ، ويستميت يف تسويغها والتأول هلـا                  

م لتعهدام وديدام فيلجم فاه من الكـالم ويرضـى          لب الع لات ، أو أن يرضخ طا     ككثٍري من مشيخة الشاش   
 حـق اهللا    مِلعمن  الدنية يف دينه ويبقى بني شهوات الدنيا كسائمة األنعام ، وكالمها خياران مرفوضان من كل                

والربهان .  اآلية   ] لَتبيننه ِللناِس والَ تكْتمونه      وِإذَ أَخذَ اللّه ِميثَاق الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب        [عليه بوجوب التبيني    
 نـسأل اهللا  –على واقع الدولة املذكور أن أحدنا معشر املتكلمني يف بيوت اهللا باآلية واحلديث لو غير مـساره                

ل قنوات التـأثري    كافرة لفتحت بني يديه ك       من الدعوة للتوحيد إىل دعوٍة حداثيٍة أو علمانيٍة ملحدة         –الثبات  
اإلعالمي ويلقى على ذلك التحفيز والتأييد ، فمن هنا يدرك كل ذي بصريٍة أهداف الدولة من تكميم أفواه دعاة        

  .  التوحيد فحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
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٢١  

Wא א אא
؟א

االختالف واقع يف هذه األمة سواًء يف االعتقاد واجلهاد أو مسائل أخرى ، وليس وقوع اخلالف واالخـتالف                  
إذ إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مربراً للمحايدة واالعتزال تورعاً أو تذرعاً بالتباس احلق بالباطل يف زعم البعض     

: عامل الشرعي احلق حيال هذا االختالف حيث قال صلى اهللا عليه وسلم             ملا أخرب بوقوع اختالٍف  كثٍري بين الت       
إنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي متـسكوا ـا                  " 

احلديث فانظر هذه اإلضاءة النبوية يف طريق الصادق عند وقوع االختالف وكثرته            ..." وعضوا عليها بالنواجذ  
 " جف حوهلا فـإن املخـر     الختزيرة العرب مثالً ، فمهما كثر اال      م يف ج   قضيٍة ما كقتال الصليبيني ومحا     حولَ

 وال عربة باختالف املختلفني بعد ذلك ، ومن املعلوم مـن            "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي        
وجوب قتال الكفار األدنني واإلغالظ عليهم      الكتاب وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين           

والتشريد م من خلفهم لعلهم يذكرون ، وكل من سوغ لنفسه اخلروج من دائرة هذا األصـل بـزعم إرادة                    
 سبيل  اإلصالح وبعد النظر وغري ذلك من وساوس شيطانية فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له اهلدى وسلك                 

لوال أخرتنا   (  : واقتراحهم يف التوقيت للمعركة     ] ِإنْ أَردنا ِإالَّ ِإحسانا وتوِفيقًا     ( : املنافقني املتذرعني بزعمهم  
  ]إىل أجٍل قريب

وعليه فاحلق الذي ال مرية فيه وجوب قتال الصليبيني املستوطنني يف جزيرة العرب يف ظل محاية طوائـف مـن                    
تعني قتاهلم على عموم املؤمنني يف هذه اجلزيرة ، ومن مل            في "كل مسلم مكلف من غري أويل الضرر      "املرتدين على   

يسجهده يف قتاهلم واإلعانة عليه فإنه آمث بالنص القطعي ، وحيرم على كل مؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يبقـى                     ع 
 آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه    ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين  [:متفرجاً على امليدان إذ ليس هذا من سيما أهل اإلميان ، قال تعاىل              

ال جيتمع يف :" ويف احلديث  ] ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ
خـارج اجلزيـرة يف     وهنا أحب أن أذكّر طوائف من إخواننا الذين أكرمهم اهللا باجلهاد             " جزيرة العرب دينان  

وقٍت مضى مث ألقوا السالح بعد نزوهلم جزيرة العرب فأذكرهم باهللا أن يراجعوا حسابام بعيداً عن التـأثرات                  
العاطفية الوطنية ، إذ إنّ الكفر ملةٌ واحدةٌ ، واجلهاد ال يتغري حكمه بتغير األقاليم واألوطان ، بـل إن العاقـل                      

فر للمسلمني خارج اجلزيرة ما هو إال متهيد بعيد املدى للوصـول إىل هـذه               ليدرك أن قتال كثٍري من جنود الك      
اجلزيرة حيث إم يدركون أن اجلزيرة هي الرأس وما سواها أجنحة ، فمن  الغنب والغباء أن نكف أيدينا ونلقي                    

 للقعـود   أسلحتنا وحنن نرى التآمر الصليبـي السافر على اإلسالم وأهله يف هذه اجلزيرة مما ال يـدع عـذراً                 
وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضـعفُواْ ومـا                    [والتخاذل  

     اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اغْ        ∗اسنِإالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومـا        وِرنا ِفـي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ِفر
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد تثَبو [  
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W؟ א א א א
ومن أبرزها   ]   هم قَوم طَاغُونَ   أَتواصوا ِبِه بلْ    [احلمد هللا أن سنة الظاملني واحدة وتتكرر على مرور األزمان           

االعتماد عند العجز واخلوف على الشتم واهلمز واللمز حماولةً  يف تنفري الناس من احلق وأهله فتارةً يصفون أهل                   
" ببادي الـرأي    " احلق بالشرذمة القليلني وأحياناً باألرذلني وأحياناً بالسفهاء وأحياناً بالضعفاء وأحياناً بوصفهم            

 ذلك من أوصاف التنفري والتشويه مما ال يسلم منه حىت خرية خلق اهللا من األنبياء والرسل بـل إن خـري                      وغري
اخلليقة عليه الصالة والسالم  يتهم باجلنون والسحر من أقرب الناس له كأيب هلب وغريه ، فما هذه التشويهات                   

االمتحان الذي مييز اهللا به أهل الصرب واليقني من         مل طريق احلق ، وصورة من صور البالء و        ااملنفرة إال معلم من مع    
لَتبلَونَّ ِفي أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن ِمن الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين             [أهل اجلزع والريب    

 عن سيد   ١وقد نقل الشاطيب يف االعتصام     ] ِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم اُألمورِ    أَشركُواْ أَذًى كَِثريا وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ فَ      
 املنكـر مل    إن األمر باملعروف والنهي عن    : "بعد الصحابة رضي اهللا عنهم أويس القرين أنه قال          والتابعني  العباد  

الفاسقني حىت واهللا   أمرهم باملعروف فيشتمون أعراضنا وجيدون على ذلك أعوانا من          يدعا للمؤمن صديقاً، ن   
  "لقد رموين بالعظائم وأمي اهللا ال أدع أن أقوم فيهم حبقه 

W؟ א א א
ة إال دى من الكتاب والسنة وإال فهـو مـردود علـى             تم يف شرعية أمر ما من عدم شرعي       الال حيل ألحد الك   

ينبغـي أن ينطلـق مـن        الكالم حول شرعية احلكومة السعودية من عدم شرعيتها ال        صاحبه وما يثار اليوم من      
مرئيات وطنية إقليمية بعيدة عن أفق الدليل الشرعي الواسع الذي ال حياىب يف عدم تطبيقه حىت والدي الرسـول                   

مـة ينبغـي أن     صلى اهللا عليه وسلم فضالً عن غريهم من الناس ، واحلكومة السعودية بأنظمتها  وسياستها العا               
وغري وشخصية  ختضع مليزان الكتاب والسنة وإيقاع احلكم الشرعي عليها مهما كلف من تبعات عاطفية ووطنية               

ذلك ال سيما وأن من أبرز حجب الضاللة النشوء يف بيئٍة مل تعرف معامل اجلاهلية اليت جاء اإلسالم دم رسومها             
إمنـا يـنقض    " ليفة املسدد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه          وإقامة شعائره على أنقاضها ويؤيد ذلك مقولة اخل       

وهذا يصور سوء فهم بعض أبناء اجلزيرة اليوم        " اإلسالم عروةً عروةً إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية            
للدين الذي يريده اهللا عز وجل إذ ورثوا مفاهيمهم وتصورام هلذا الدين طبق املزيج التقليدي املـوروث عـن                   

عض اآلباء امللوث باإلقليميات والعوائد اليت ال أصل لكثري منها يف شرع اهللا عز وجل ، ولذلك كان الـصحابة      ب
رضي اهللا عنهم يربون تالميذهم من نبالء التابعني أبناء خري القرون بعد قرن النيب  صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه                    

ير وتصغري األخطاء واملخالفات يف املنهج كما قـال أنـس           على الشفافية يف التماس اخلطأ وعدم التمادي يف ترب        
إنكم لتعملون أعماالً هـي يف      " : رضي اهللا عنه خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم لنفٍر من علماء ونبالء التابعني               

 وقال حكيم هـذه     "أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من املوبقات                
واهللا ما أعرف فيهم شيئاً من أمر حممـٍد صـلى اهللا            :" أبو الدرداء رضي اهللا عنه لزوجته رضي اهللا عنها          األمة  

 يعين بعض بين زمانه وهذه يف احلقيقة تعترب مقدمةً خمتصرةً ممهـدة لتقريـر               "عليه وسلم إال أم يصلّون مجيعاً       
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نؤجله لبحٍث مستقٍل إن شاء اهللا تعاىل نسأل        احلكم الشرعي يف حكومة ونظام آل سعود والذي يطول تفصيله ف          
  .اهللا اهلدى والسداد 

W؟ א א א א
 إين ألرى شخصي أقل قدراً من أن يكرمين اهللا عز وجلّ ذا الواقع السعيد الذي أعيـشه يف                   والذي نفسي بيده  

وعاجل الفرج لعموم األمة اإلسـالمية ،       والعافية  ظل مطاردة أعداء الدين ، أسأل اهللا تعاىل أن يكرمين بالثبات            
رمحته بل إن أيامي تلك وإن هجمت علي أوائلها          مبرور األيام والليايل اغتباطاً وثباتاً بفضل اهللا و        ألزدادفواهللا إين   

أسعد أيام حيـايت    بشيء من التوجس واخلوف البشري الفطري إال إا استحالت وهللا احلمد واملنة بعد ذلك إىل                
ين استحضرت أن ما أعيشه ما هو إال نعمةٌ ساقها اهللا ألرى نفسي أمر مبرحلٍة سهلٍة جداً من                  على اإلطالق إذ أ   

 الطريق ، أسأل اهللا أن ال حيملنا ما ال طاقة لنا به              به أنبياء اهللا وأتباعهم على هذا      بتالء العظيم الذي مر   مراحل اال 
َلَنبلُونكُم ِبشيٍء من الْخـوف والْجـوِع       و (، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرمحنا وينصرنا على القوم الكافرين          

الَِّذين ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُواْ ِإنا ِللّـِه         &ِس والثَّمراِت وبشِر الصاِبِرين     ونقٍْص من اَألمواِل واألنفُ   
  )أُولَـِئك علَيِهم صلَوات من ربِهم ورحمةٌ وأُولَـِئك هم الْمهتدون &وِإنـا ِإلَيِه راِجعونَ 

ذا الوقت فهو االتعاظ بقصص أنبياء اهللا ورسله وأتباعهم يف كتابه الكرمي واليت انتهت              وأما دوافعي للتحمل إىل ه    
حتى ِإذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُِذبواْ جاءهم نصرنا فَنجي من             ( بالفرج العظيم والنصر الكبري     
 أسأل اهللا أن يرزقنا الصرب واليقني والعافية يف الدنيا والـدين ، مث      )  قَوِم الْمجِرِمني نشاء والَ يرد بأْسنا عِن الْ     

إن يل أسوةً حسنةً برجاٍل من سلف هذه األمة جعلوا االختفاء خياراً يبعدهم عن فتنة السلطان الظامل يف زمام                   
 حـىت أقـلّ   يرضون بـتقحم  إال إم كانوا الفعاً لراية اجلهاد   اوإن كان مسلماً مستقالً عن أنظمة الكفار بل ر        

سعيد بـن جـبري ، والزهـري ،    : خطوات الفتنة اليت ال يأمنها مؤمن على نفسه ، وممن اختفى من هذه األمة          
  .غريهم رمحهم اهللا سفيان الثوري وواحلسن البصري ، وأمحد و

  

Wאא א א،א
؟ א א א א ،

هذه إشاعة ال أساس هلا من الصحة ، وهو وإن كان شرفاً يل مشاركة إخواين يف جهادهم املقدس يف العراق ضد       
ا أال وهي أنّ حترير  جزيـرة         من جتاهل كثٍري من الصادقني هل      بجعالصليب وحلفائه املرتدين إال أن مثة حقيقة أَ       

هيئة األمم املتحدة والعمل على إخراج اليهود والنصارى واهلندوس واملرتدين منها أوىل            وأنظمة  العرب من حكم    
إعانة إخواننا يف العراق ، وإن كان يف كٍل خـري إال أن اهللا  ببالنسبة لنا من جتاوز واقعنا املر لنتسلّى عنه بشعورنا       

يا أَيها الَِّذين آمنواْ قَاِتلُواْ الَِّذين يلُونكُم من الْكُفَّاِر وِليِجدواْ ِفيكُم            ( : ال األدىن من الكفار   عز وجلّ أمر بقت   
     ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعل يف خطّة جند الصليب الطويلة جيدها متـارس سياسـة التـدرج              ) ِغلْظَةً وواملتأم

" جزيرة العرب " إلعالمي والنفسي واجلغرايف يف خطواا للوصول إىل حصن اإلسالم ومنطلق النور            العسكري وا 
يف ظلّ محلٍة عامليٍة شرسٍة على رجال التوحيد واجلهاد يف هذه اجلزيرة خاصةً والذي كان هلم القدح املعلـى يف                    

بو عبد اهللا الشيخ أسامة بن الدن نصره        نشر شعرية اجلهاد بني كثٍري من شعوب املسلمني ، وعلى رأسهم اإلمام أ            



 

 

 א

٢٤  

ك أبو الوليد الغامدي أيده اهللا ومن معه ، وآخرهم          اراهللا ومن معه والقائد املظفّر خطاب رمحه اهللا ونائبه أسد املع          
القائد الفذّ أبو هاجر عبد العزيز املقرن يف اجلزيرة العربية حفظه اهللا من كل سوٍء ومكروه ، فلذلك أنصح من مل                     

نا عدم التهرب من الواقع لواقٍع آخر فالعدو واحد واإلسالم واحد بل إن جزيرة              ئ يف اجلزيرة من إخواننا وأبنا     يزل
  .العرب أوىل بالتحرير قبل غريها من البالد ألسباب لعلنا نذكرها مفصلةً يف موطٍن آخر إن شاء اهللا عز وجلّ

  

Wא א
؟

  -: أن القادحني أحد ثالثة نفر– واهللا اعلم –يظهر يل : أقول 
سن ملتمساً احلق وناصراً له فجزاه اهللا خرياً فيما أصاب فيه وغفر له ما أخطأ فيـه                 فمنهم القادح بقصٍد ح    -

  .وهو يف حٍل من عرضي 
سالم عليكم ال نبتغي    [ ٍة شرعاً فأحلّه اهللا أيضاّ وغفر له وأقول له        واآلخر من دفعه للقدح أسباب غري حممود       -

 ] اجلاهلني
رون واهللا أن   ود من مباحث وعمالء فهؤالء مـا يـشع        خدمةً ملخطط طواغيت آل سع    وثالثٌ منهم يقدح     -

ما يـضريين   و. جمهم وتشويههم ال يزيدين إال اغتباطاً وثباتاً وتبصراً بسالمة املنهج يف اجلملة إن شاء اهللا                
أن أنام قرير العني وريب يكرمين بتسخري هؤالء طعناً يفّ أزداد به أجراً إن شاء اهللا تعاىل وال حول وال قوةَ إال                    

  .   باهللا العلي العظيم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  

 لقاًء صوتياً مع الشيخ وتناولنا فيه مواضيع حساسة مل نتطـرق  نزوالً عند رغبة بعض اإلخوة فقد أجرينا     
                        - א - على شكل حلقات   هذا اللقاء ، وجتد اللقاء يف موقع صوت اجلهاد ، إليها يف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
   

، خوفـاً    ن إذا أظهر للمشركني املوافقة على دينهم      علم رمحك اهللا أن اإلنسا    ا" " 
، فإنه كافر مثلهم وإن كان يكـره         ، ومداهنة لدفع شرهم    ، ومداراة هلم   منهم

،  هذا إذا مل يقع منـه إال ذلـك        .  ، وحيب اإلسالم واملسلمني    دينهم ويبغضهم 
، وأظهـر    ، ودخل يف طاعتـهم     ، واستدعي م   فكيف إذا كان يف دار منعة     

، وواالهـم وقطـع      ، وأعام عليه بالنصرة واملال     فقة على دينهم الباطل   املوا
، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ما كان        املواالة بينه وبني املسلمني   

فإن هذا ال يشك مسلم أنه كافر مـن         ! ؟ من جنود اإلخالص والتوحيد وأهله    
لم، وال يستثىن من ذلك     أشد الناس عداوة هللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وس         

 ] الدالئل يف مواالة أهل اإلشراك–الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب [ "إال املكره
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   ]هـ١١/٩/١٤٢٤ثة السويدي يف بشأن حاد[          األولاإلخباريالتقرير
  
  

  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد 
الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَـاِتلُواْ               (:: يقول اهللا تعاىل    
  ) نَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًاأَوِلياء الشيطَاِن ِإ

يف متام الساعة الرابعة صباحاً شعرت إحدى كتائب ااهدين بتحرك خارج املرتل الذي تقطن فيه ، فاستطلعوا                 
األمر ، فإذا جبموع قوات الطوارئ منتشرة يف املنطقة ، وقد وضعت طوقاً وحصاراً شديداً على املرتل ، فاختذوا                   

راءات املناسبة لفك هذا احلصار ، وبعد االنتهاء من رسم اخلطة استلم كل واحٍد من ااهدين عمله                 مباشرة اإلج 
حيث بدأت االشتباكات بقوة وتعالـت      ، يف بطولة نادرة وبسالة ظاهرة ،        املكلف به على أمت وجه وهللا احلمد        
ودارت رحى املعركة واليت قتل      )  اللّه رمى  وما رميت ِإذْ رميت ولَـِكن     (أصوات التكبري مع دوي الرصاص      

 آخرون هذا ما وقعت عليه أعني ااهدين فضالً عمن هو           ٧ جنود من قوات الطوارئ وأصيب       ١٠من جرائها   
خوة من االنسحاب وغادروا املكان على حسب اخلطة املتفـق          ناٍء عن مكان املوقعة ، ومتكن اإل      يف مكان بعيد و   

وقد دمرت آليـتني لقـوات الطـوارئ          القوة اليت واجهتهم وفرار من تبقى من العدو          لىعليها بعد القضاء ع   
  .وتعطلت متاماً

رمحه اهللا رمحة واسعة وتقبله     عبداإلله بن سلطان العتييب     وقد زف ااهدون يف تلك الليلة أحد األبطال ويدعى          
  .شفاء واحلمد هللا يف عداد الشهداء ، وأصيب اثنان من اإلخوة إصابة خفيفة ومتاثال لل

 وذه املناسبة يتقدم ااهدون بالشكر اجلزيل بعد شكر اهللا تعاىل لكل من أعام يف فك هذا احلصار أو شارك                   
للمجاهدين يف خدمتهم بأي أنواع اخلدمة أثناء االشتباك وبعده ، وكذلك من هلج إىل اهللا تعاىل بالتكبري والدعاء                  

  . عليهم أثناء القتالاً نزل وثباتسكينةً بأثرهخوة بالنصر ، حيث شعر اإل
ونوجه إخواننا املسلمني إىل عدم تصديق اإلعالم السلويل الكاذب ، الذي خيتلق االفتراءات املنسوجة والـيت ال                 
حتتاج إىل نفي أو تكذيب ، حيث متجها العقول السليمة من شدة نكارا وظهور زيفها ، ونعـدكم بـإخراج                    

  .حدث بإذن اهللا ، ليتبني احلق وتعرف احلقيقة تقرير إخباري عند أي 
ونطمئن األمة بأننا على الدرب سائرون ، وعلى ما ارتضيناه من طريق اجلهاد حبول اهللا ثابتون ، حـىت خيـرج                     
املشركون من جزيرة العرب وحىت يفك أسر مجيع ااهدين ، وحىت حيكم شرع اهللا ويكون الدين كُلَّـه هللا ،                     

  .مره ولكن أكثر الناس ال يعلمون واهللا غالب على أ
)   أْير ِهمثْلَيم مهنورةٌ يى كَاِفررأُخِبيِل اللِّه وقَاِتلُ ِفي سا ِفئَةٌ تقَتِن الْتيةٌ ِفي ِفئَتآي كَانَ لَكُم قَد

  )  وِلي اَألبصاِر ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً ُألالْعيِن واللّه يؤيد ِبنصِرِه من يشاء
 إخوانكم ااهدون يف جزيرة العرب
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كان كغريه من شباب اإلسالم يف غفلة وتغييب عما خلق له ، حىت مـن اهللا عليـه                  .. عبداإلله العتييب   

أفغانستان ومتكن من التدرب على بعض األسـلحة يف         باهلداية واالستقامة بعد غزوة منهاتن املباركة ، توجه إىل          
عدد قندهار ، وشارك يف قتال األمريكان وأذنام ، وشرفه اهللا باملشاركة يف معارك شاهي كوت واليت قتل فيها                   

 أفغانستان حىت أصيب يف كتفه وجاءه األمر باخلروج للعالج فخرج إىل باكستان ،              من جنود الصليب ، قاتل يف     
 الوصول إىل بالد احلرمني وتلقفه جنود الطواغيت يف املطار وأودع يف السجن لعدة أشـهر ظلمـاً                  مث متكن من  

وعدواناً ، وبعدما خرج من السجن التحق بااهدين يف جزيرة العرب وشارك يف تـدريبات عديـدة ودورات             
غري مدبٍر وقت السحر بعـد أن        ، حىت لقي اهللا شهيداً مقبالً         ، وبقي جماهداً   خاصة ، وقاتل يف استراحة األمانة     

يف حماولة مدامهة على مرتهلم من قبل قوات الطـوارئ          بينهم وبني جنود الطواغيت     أدى صالة الوتر إثر اشتباك      
اهجموا عليهم  :  قد انتهى من صالة الوتر وصاح يف اإلخوة           أنه أثناء االقتحام كان    السلولية ، حكى عنه صحابه    

ل حىت أصيب يف أسفل الـبطن       ة لبس اجلعبة وخرج لألعداء وقاتل قتال األبطا       قبل أن يبادؤكم بالقتال ومباشر    
خوة الشهادة فنطق ا مث مالت رقبته وهو مبتسم وفاضـت           ركبتيه مث سقط على ظهره ولقنه اإل       على   حيث جثا 

  :روحه بعد أن أثخن يف العدو فرمحك اهللا يا عبداإلله وتقبلك يف عداد الشهداء 
   الوجه سروراً ورضىباسمالردى      آية املؤمن أن يلقى 

                        كان قبل شهر رمضان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكان ال ينام إال قليالً وقته كله يف طاعـة وجهـاد ، وجـد
 ...واجتهاد ، حيب خدمة إخوانه ، ويتفاىن يف خدمة الدين فعليه من اهللا واسع الرمحات 

 
اليوم ، ألننا  كرب عوامل ضعف املسلمنيشعرية اجلهاد مبعركة هو من أكرب عوامل اهلزمية النفسية ومن أ تعليق

ميكن أبداً أن نعول يف معاركنا علـى   مل نقاتل عدونا بكثرة عدد وال عدة ، وال -يف احلديث و يف القدمي  -
برئت الذمة حىت لو حصلت اهلزمية ، وتعليق ارتفـاع شـأن             موازين مادية فإذا بذلنا وسعنا يف اإلعداد فقد       

خاصة قد يؤدي إىل اإلحباط وترك اجلهاد بسبب تلك اهلزمية علمـاً أننـا ال                 حبرب اإلسالم مبعركة بعينها أو   
شـروط   وال عدة ، فقد نكون يف معركة أكثر من عدونا وأفضل مكاناً منه ، إال أننا مل نستكمل نقاتل بعدد

ملقياس املادي نتحاكم إىل ا النصر اإلميانية فيمحصنا اهللا باهلزمية لتصفى النفوس وتتمحص الصفوف ، وحينما
النفوس وتفت يف اهلمم وتعطل اجلهاد ، ولكن الصحيح أن  يف معركة ما ونعلق آمالنا ا فاهلزمية فيها ستحبط

  .سواًء هزمنا أو انتصرنا جناهد ألن اجلهاد عبادة مفروضة
  

א א–א  א

 الجهادطريقعلىإضاءة
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 زكريا أمحد بن إبراهيم بن حممـد        ألفه اإلمام أبو  هدين  كتاب عظيم يف فضل اجلهاد واا     
  ٢)ه ٨١٤املتوىف سنة (املشهور بابن النحاس الدمشقي مث الدمياطي

   :يقول رمحه اهللا تعاىل  يف سبب تأليف الكتاب 
وملا رأيت اجلهاد يف هذا الزمان قد درست آثاره فال ترى، وطمست أنواره بني الورى، وأعتم ليله بعـد أن                    " 
ن مقمرا، وأظلم اره بعد أن كان نريا، وذوى غصنه بعد أن كان مورقا، وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا،                    كا

،  وقفلت أبوابه فال تطرق، وأمهلت أسبابه فال ترمق، وصفنت خيوله فال تركض، وصمتت طبوله فال تنـبض                
بض، وأغمدت السيوف من أعداء     وربضت أسوده فال تنهض، وامتدت أيدي الكفرة األذالء إىل املسلمني فال تق           

 إىل حضيض الدعة واألمان، وخرس لسان النفري إليهم فصاح نفريهم يف أهل اإلميـان، وآمـت                 الدين، إخالداً 
عروس الشهادة إذ عدمت اخلاطبني، وأمهل الناس اجلهاد كأم ليسوا به خماطبني، فال جند إال من طوى بـساط                   

 علـى   ، أو أعرض عنه شحاً      من القتل وهلعا   الزائل رغبة منه، أو تركه جزعاً     اقل إىل نعيم الدنيا     نشاطه عنه أو اثّ   
اإلنفاق وطمعا، أو جهل ما فيه من الثواب اجلزيل، أو رضي باحلياة الدنيا من اآلخرة، وما متاع احلياة الدنيا يف                    

  .  اآلخرة إال قليل
ار اجلامدة، وأبني األنوار اخلامدة، مبؤلف أمجعه يف        أحببت أن أوقظ اهلمم الرقَّد، وأض العزم املقعد، وألني األسر         

فضل أنواع اجلهاد واحلض عليه وما أعد اهللا ألهله من جزيل الثواب عنده ومجيل املآب لديه، وما ادخر لعبـاده                    
فاستخرت اهللا سبحانه وألقيت إليه مقاليد      . املرابطني والشهداء، وما وعدهم به من الكرامة يف جنته دار السعداء          

  .إلذعان، وبرأت إليه من احلول والقوة وما يعتري اإلنسان من النسيانا
مع أن فهمي قاصر وباعي قصري، وعزمي متقاصر وجناحي كسري، ومهي متكاثر وشغلي كثري، وعجزي ظـاهر                 

وصمه وجربه، وهـو حـسيب      املنكسرة وإذا رجاه املقصر ستر      ، لكن الرب سبحانه عند القلوب        ومايل ظهري 
  . وكفى
   :تهومسي

  . " مشارع األشواق إىل مصارع العشاق، ومثري الغرام إىل دار السالم" 
  

 
  . لقي اهللا شهيداً يف غزو الصليب مقبالً غري مدبر  2
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تقبله اهللا يف مطاردٍة إثر مدامهٍة مبكّة ، فما زادوا على أن صاروا سببا              اين   احملي امتعبقتلت جنود الطاغوِت الشهيد     
  .يف حصوله على ما يتمناه ، وشهادته يف سبيل اهللا ، نسأل اهللا أن يتقبله ويغفر له ويرمحه

من أحكام الشهيد ، وبيان أنها منوطةٌ حبياته وموِته ، وأنه اختلف عن امليت يف أحكـام                 تقدم احلديث عن عدٍد     
  .ألنه حي وليس ميتا

 والَ تقُولُواْ ِلمن يقْتلُ ِفي سـبيِل        (: وقد جاء يف كتاب اهللا النهي عن تسمية الشهيد بامليت ، فقال عز وجلّ               
والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحياء ِعنـد              ( ،) ِكن الَّ تشعرونَ  اللِّه أَموات بلْ أَحياء ولَ    

  .)  ربِهم يرزقُونَ
فنهى اهللا عن تسمية الشهيد بامليت ، وعقّب بأنهم أحياء ولكننا ال نشعر بذلك ، وى يف اآلية األخـرى عـن         

هيد ميت وأكّد جلّ وعز أنهم أحياء ، وذكر احلياة بأمارٍة معروفٍة هلا ، وهـي جريـان الـرزق                    توهم أنّ الش  
  .واستمراِره ، وبين أنّ هذه احلياة الشريفة عنده جلّ وعال فهم عند ربهم

وقد وقفت على قصيدة عبد العزيز بن مشرف البكري يف رثاء الشيخ الـشهيد يوسـف العـيريي تقبلـه اهللا                     
  : وقفين منها قوله واست

 وما مات       هضرب األرض كى أحتها دماًء كُلُوما وروجـهاد  
  

ولَِئن متم أَو  (  ، )أَفَِإن مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم  (  :والشيخ قُتل ومل ميت ، وقد فرق اهللا بينهما 
  .وغري ذلك من النصوص )تحشرونَ قُِتلْتم ِإللَى اهللا 

مع علمنا أنّ الشهيد ليس حيا احلياةَ املعروفة ، فروحه قد فارقت بدنه ، واختلف العلماء يف توجيه حياة الشهيد 
  .ومعناها

فمنهم من ذهب إىل أنّ الشهيد ميوت بقتله مثّ يحيا يف قربه احلياة الربزخية ، وهو ما يدلّ عليه حديث جـابر يف             
     الترمذي وابن ماجه ، وفيه ذكر         ور وي من وجه آخر عن عائشة عند        أنّ اهللا أحيا أباه ، ولكن احلديث ضعيف

البيهقي وهو غلطٌ ، ومنهم من ذهب إىل تأويل معىن احلياة بالذكر احلسن وحنوه ، ومنهم من رأى أن الـشهيد                     
ختصاص ، وإنما هو حي حياةً برزخيةً كـسائر         خص بالذّكر لشرفه وبيان علو مرتلته دون أن يكون له بذلك ا           

، " نسمة املؤمن طائر يعلـق يف شـجر اجلنـة         : "األمواِت ، حمتجني مبا يف املسند من حديث كعب بن مالك            
ال يصح واحلديث منقطع.  

  
  

الجهادفقه
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جـاءت  واألكثر على الظاهر وهو اختصاص الشهيد باحلياِة بعد مقتله ، وهو ما دلّت عليه اآليات وأكّدته ، و                 
األحاديث ببياِنه وبيان هيئة احلياة اليت يعيشها الشهيد ، كما جاءت بأحكاٍم له مبنيٍة على احلياة خيتص ا عـن                    

  .امليت ، من ترك تغسيله وتكفينه والصالة عليه
 ميتا ال عن القول  النهي يف الشهيد عن تسميته فإنّ)كُلُّ نفٍْس ذَآِئقَةُ الْموِت ( : وهذا ال ينايف قوله عز وجلّ 

بأنه مات ، واملوت مفارقة الروح البدن ، وقد وقع للشهيِد بال ريب ، ولكنه حي حياةً من نوٍع آخر أرفع من                      
حياة الربزخ ، فروح الشهيد متصلةٌ ببدٍن آخر ، وهو أجواف الطري اخلضر كما جاء يف احلـديِث الـذي رواه                     

  .نّ أرواح الشهداء يف أجواِف طٍري خضٍرمسلم من حديث ابن مسعوٍد وغريه أ
  

وهذا املعىن هو املتعين ، بل هو ما فسر به النيب صلى اهللا عليه وسلم اآلية ؛ فقد روى مـسلم يف صـحيحه أن                         
ياء ِعند ربِهم   والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَح           (مسروقًا سأل ابن مسعوٍد عن هذه اآلية        

أرواحهم يف جوف طري خضر هلا : "قال أما إنا سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم عن ذلك فقال  )  يرزقُونَ
  .احلديث.." وي إىل تلك القناديلأقناديل معلقة بالعرش تسرح من اجلنة حيث شاءت مث ت

لوم أنّ احلياة اتصال الروح بالبدن ، واملوت انفصاهلا عنـه ،            ففسر احلياة باهليئة اليت تكون عليها أرواحهم ، ومع        
فاجتمع يف حال الشهيد هذا وهذا ، فروحه انفصلت عن بدنه مبقتله ومات بذلك ، ولكنه ليس ميتـا بعـد أن                      

  .جعل اهللا روحه يف جوف طٍري ، فكانت روحه متصلة بالبدن وهذه حياة ، وهم بذلك يسرحون يف اجلنة
. ، ويرزقنا الشهادة يف سبيله ، وصلى اهللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعنينان يتقبل شهداءنسأل اهللا أ
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ن يعين  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا أبو مودود عمن مسع أبان بن عثمان يقول مسعت عثما               
Fبن عفان يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           Wא א

א א א א א א
א

E عثمان الفاجل فجعل الرجل الذي مسع منـه احلـديث   قال فأصاب أبان بن
ينظر إليه فقال له مالك تنظر إيل فواهللا ما كذبت على عثمان وال كذب عثمان على النيب                 

Kصلى اهللا عليه وسلم ولكن اليوم الذي أصابين فيه ما أصابين غضبت فنسيت أن أقوهلا
  . هذا حديث حسن صحيح غريب :رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأمحد وقال الترمذي 
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א  א
 حممد بن أمحد السامل/ يكتبها 

  
  
  
  
  
وغريهـم  قتال الصليبيني من األمريكان والربيطانيني ،       يف جزيرة العرب    ن من أهم املهمات وأوجب الواجبات       إ
وليكن شعارنا بعد إخـالص     ،  منطلقني من ديارنا    ين حيادون اهللا ورسوله ، ويقاتلون املسلمني يف كل مكان           الذ

 الريـاض    حتتهم ناراً ،ولنجعل من غزوة شرق       األرض من  لَعجن لِ "ال تشاور أحداً يف قتل األمريكان       " النية هللا   
، فمن يعرف هلم    دين الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا        أعلنها قائد ااه  بداية االنطالقة ، وإعالن احلرب ، كما        

موقعاً فليتجه إليه بسالحه وليقتحم عليهم مع من يثق به من إخوانه والغيورين من أهل اإلسالم ، فإن مل تستطع                    
على ذلك فترصد ألي أمريكي ميشي يف الشارع أو خيرج من مرتله فال يفارق سوادك سواده حىت ترديه قتـيالً                    

د وليس معك أحـد فـاهللا تعـاىل         اكاً لك من النار ، وإياك إياك أن تتعذر عن فعل ذلك بأنك وحي             فيكون فك 
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ                  [:يقول

 مىت ما استطعت اللحاق بكتائب ااهدين فافعل وهـذا واجـب            صحيح أنك ]شد تنِكيالً   واللّه أَشد بأْسا وأَ   
 اقصد الـصليبيني وأثخـن فـيهم      يعوقك شيء عن ذلك ف    كان  عليك ، فإن مل تستطع ومل جتد إليهم طريقاً أو           

  .واقتلهم حيث وجدم 
 أن الواجب عليك نصرة إخوانك ااهدين       ومىت ما رأيت جنود الطواغيت حياربون ااهدين أو يؤذوم فاعلم         

الذين يقاتلون يف سبيل اهللا ، وقاتل جنود الطواغيت الذين يقاتلون يف سبيل الطاغوت واعلم أن كيد الـشيطان                   
  .كان ضعيفاً 

  : وندائي للمجاهدين من أهل اجلزيرة أقول هلم 
أخرجوا املشركني من جزيرة    : "  عليه وسلم    اتقوا اهللا يف أرض اجلزيرة العربية وال تنسوا وصية حممد صلى اهللا           

، ال ترضوا باحلياة الدنيا من اآلخرة ، وال تستمعوا للمخذلني واملرجفني من أهل التعايش مع الكفار ،                   " العرب
  ..والتقارب مع الرافضة والعلمانيني 
وحممد الشهري ، وحازم    نا األبطال الشيخ يوسف العيريي ، وتركي الدندين ،          وسريوا على ما سار عليه شهداؤ     

اين وغريهم من خرية الشهداء      احملي ومتعبكشمريي ، وسلطان القحطاين ، وأمحد الدخيل ، وعبداإلله العتييب ،            
واعلموا أن هؤالء قد أعذروا إىل اهللا ، وأما أنتم يا أهل احلرمني فدونكم دينكم ودونكم وصية نبيكم حممـد                    ،  

  . يؤتى اإلسالم من قبلكم صلى اهللا عليه وسلم واهللا اهللا ال
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 أيضريكم القتل فتلـك      ، وماذا يضريكم يا أهل اجلزيرة لو سلكتم مسلك اجلهاد وطهرمت أرضكم من شر العباد             
بتليتم به فهذا أمر    أم يضريكم األسر فإن ا    ،   أم يضريكم البالء والشدة فتلك سبيل املؤمنني          ، شهادة يف سبيل اهللا   

  .اهللا والشر ليس إليه سبحانه 
  ..اإلباء واحلرقة على هذا الدين من أهل هذه البالد من  مناذج  بذكروأختم وصييت

راتية األمريكية  استخبة التفجري ضد مبىن شركة فينيل اال      الشهيد مصلح الشمراين الذي قبل أن يقوم بعملي       :  أوهلم
ـ           قبلها  قام  هـ  ١٤١٥عام   شرة أمريكـان يف    بالترصد لألمريكان والقعود هلم كل مرصد حىت متكن من قتل ع

  ..!!أوقات متفرقة مبدينة الرياض لوحدها 
والذي قتل يف أحد جبال مكة يف شهر رمضان من هذا العام حيث أكرمه               اللهييب احلريب سامي  الشهيد  : والثاين  

   .٣اهللا بقتل أحد األمريكان وواصل بعد ذلك املسرية مع ااهدين
فقاموا بالترصد على   ،  برؤية األمريكان جيوبون شوارع جدة بسالم        من احلجاز مل يطيقوا الذل       شباب : لثوالثا

  ..ر هؤالء األحرار األعزاء بالدين ثالثة علوج فقتلوهم غيلة سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم فلله د
العـرب  ، حىت حنرر جزيرة     أهل اإلسالم بدرم واسلكوا جهم لتنالوا األجر العظيم من اهللا الكرمي              فاحلقوا يا 

واهللا ويل فكن أخي مسعر حرب وستجد معك رجاالً    من رجس الصليبيني ونطهرها من طغمة الفساد املرتدين ،          
 .الذين آمنوا والكافرين ال موىل هلم 
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باطالق النار على مقيم أمريكي  الشهيد سامي  قام، )شرق السعودية( فهد البحرية يف مدينة اجلبيل يف قاعدة امللكأنه يف جريدة الشرق األوسط حيث جاء اخلرب  3

  ]قبل ستة أشهر [ . اىل مستشفى القاعدة البحرية وتويف بعد عدة ايام من احلادثلينقل فوراً ه يف بطنهتيدعى جورج بيبولز، واصاب

ماض ال .. ماض إىل أن خيرج الدجال ..اهللا تكفل به..اجلهاد ماض رغم أنوف املعارضني أمجعني
ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال  (يبطله جور جائر حىت يرث اهللا األرض ومن عليها ، 

 ). أمر اهللا وهم على ذلك يضرهم من خذهلم أو خالفهم حىت يأيت
أن اجلهاد فرض كفاية، وبعضهم ينصح بعدم الذهاب إىل : قال بعض املشايخ: قال يل أحدهم

إن اهللا فتح باب اجلهاد وسال : أفغانستان وبعضهم يرى أن العلم أفضل من اجلهاد اآلن، وأنا قلت له
 واهللا اآلن لو أفتوا حبرمة اجلهاد يف ...سيل اجلرد األبابيل وجاءت العتاق حتمل الفرسان من كل مكان 

أفغانستان لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا السيل فليفتوا كما يشاؤون،وأمرهم بينهم وبني رب العاملني 
 نقول معقبني مع -،وحنن نظن اخلري والصدق واإلخالص يف  كثري من مشاخينا وعلمائنا لكنهم 

نا ألفتوا مبا أفتينا ولو علموا ما علمنا من واقع األمر يف  لو رأوا ما رأي-احترامنا للمشايخ يف كل مكان 
 .أفغانستان ملا وسعهم إال أن يقولوا كما قلنا

 الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللا
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  :الثاين أما السد"
تأولوا تأوالً فصدوا الـشباب    ،فهم العلماء و الدعاة احملبون للحق الكارهون للباطل القاعدون عن اجلهاد   

الباطل ينتشر و يزداد فتداعوا للقيام بواجب نصرة احلـق           وة إال باهللا ، هؤالء رأوا     عن اجلهاد و ال حول و ال ق       
املنكر واهتدى و تفقًه على أيديهم خلق كثري وحسناً فعلوا وجزاهم اهللا خرياً على  واألمر باملعروف و النهي عن

اخلُطب و الدروس  هم من، إال أن الباطل يضيق صدره باحلق وأهله فشرع يف مضايقتهم و إخافتهم و منع ذلك
  .والنهي عن املنكر و فصِلهم من وظائفهم مثّ سجن من أصر على مواصلة األمر باملعروف

 وهذا أمر بديهي ألن اإلنسان ال -رحم اهللا   إال من- إن هذه الضغوط الشديدة أدت تدرجيياً إىل احنراف املسار
ة وخاصة من الناحية األمنية ، قال رسول اهللا صلى أوضاع غري صحيح يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح يف ظل

 ،هذا إذا كان غضباناً فكيـف إذا كـان خائفـاً   " ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان " اهللا عليه و سلم
 إذ الـدين  ،أمور الدين  فالتخويف الذي متارسه الدول العربية على الشعب قد دمر مجيع مناحي احلياة مبا فيها

  .  نصيحة بغري أمن النصيحة و ال
 :أقسام ، وسنتحدث عن بعضهم  و قد قسم اخلوف الناس إىل

   . إال باهللا  والتحق بالدولة وواالها وال حول وال قوةفِقسم انتكس  
  مؤ بدا له أنه لن يستطيع أن يستمر يف الدعوة و التدريس ويوِقسؤمعهده أو مجعيته أو مجاعته أو ي نمن نفسه م

    . تأول تأوالً فاسداً باطالً فضلّ ضالالً مبيناً وأضلّ خلقاً كثرياً، ف ه و ماله مامل ميدح الطاغوت و يداهنهو جاه
األمر باملعروف و  آخر حفظهم اهللا من جماراة احلكام اخلائنني و مداهنتهم وحرصوا على البقاء حتت راية وقسم

إال أن الضغوط اليت سبق ذكرهـا كانـت    دعوة إىل اهللالنهي عن املنكر و قد كانت هلم جهود مشكورة يف ال
تكاليف اهلجرة واجلهاد ، وقد كانت الفرصة متاحة منـذ          : أمهها كبريةً جداً و مل يهيئوا أنفسهم لتحملها، ومن       

مثـل    يف- إال من رحم اهللا -يستفيدوا منها مما أفقدهم القدرة على اختاذ القرار الصحيح  أكثر من عقدين و مل
  .  األيام العصيبة هذه

إن نصرة الدين و إقامته هلـا تكـاليف         . اجلهاد واملقاومة    ولذا نرى فريقاً منهم مازالوا إىل اآلن مل يتخذوا قرار         
اهللا و يف سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف سرية الـصحابة الكـرام    ِعظام و صفات واضحة يف كتاب

  .عنهم  رضي اهللا
به الكرمي اهللا تعاىل يف كتا هذه الصفات ذكرها. صفات ال يستطيع أن يقوم بنصرة الدين  فمن مل يتصف ذه ال
يا أَيها الَِّذين آمنواْ من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه                (: و من ذلك قوله تعاىل    
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ني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَِلك فَـضلُ اللّـِه                أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمنِ  
ِليمع اِسعو اللّهاء وشن يِتيِه مؤنوفل  وسلم و ورقة بن و يف اخلرب الذي دار بني رسول اهللا صلى اهللا عليه.) ي "

أو : اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    ين فيها جذعاً أكون حياً حني يخرجك قومك ، فقال رسوليا ليت: قال ورقة 
مبثل ما جئت به إال عودي ، و إن يدركين يومك أنصرك  نعم ؛ مل يأت رجل قط: فقال ورقة ! مخِرِجي هم ؟

  " .نصراً مؤزراً 
إال باهللا   وال حول وال قوة-ال التعايش كما نرى هل الباطل أل أن يتحمل الدين حبق هو العداء فحالُ من يريد 
  .  مع أهل الباطل -

إن يدركين يومك أنصرك : " النفيس كما قال ورقة  وحالُ من أراد إقامة الدين هو السعي يف نصرته بالنفس و
  " .نصراً مؤزراً 

أوقاتنا  ين ال يقوم على فتاتفنصرة الدين ليست دروساً تعطى فقط ؛ والد. بيعة العقبة  وكذلك كان احلال يوم
و بني تقدمي النفوس و الرؤوس لنصرة  وإمنا سلعة اهللا غالية ، فشتان شتان بني اجللوس و تقدمي الدروس. وأموالنا 

  .الدين 
 أراد أن يطمئن على ابن أخيه حممد صلى اهللا عليه -على دين قومه   وقد كان- لذا فإن العباس بن عبد املطلب 

 فإن كنتم أهل قوة و جلَد و بصرية باحلرب واستقالل بعداوة " - وكان مما قال -: فقال  صار ،وسلم عند األن
اإلميان ِحلفِْظ رسول  فأقول هذه الصفات كانت مطلوبة ألهل" . العرب قاطبة فإا سترميكم عن قوس واحدة 

مث بعد أن أى . ى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صل اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هي مطلوبة اليوم أيضاً ِحلفظ دين
 قد مسعنا ما قلت و إنا واهللا لو كان يف أنفسنا غري ما ننطق به: " من األنصار  العباس كالمه قال الرباء بن معرور

الدين إمنا يقوم بالوفاء و  فأقول هكذا" . لقلناه و لكنا نريد الوفاء و الصدق و بذل مهج أنفسنا دون رسول اهللا 
رويداً يا أهل يثـرب إنـا مل   :" للمبايعة قال أسعد بن زرارة  مث ملّا قاموا.  ببذل املهج من أجل املنهج الصدق و

و  إال و حنن نعلم أنه رسول اهللا وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة و قَتلُ خيـاركم  نضِرب إليه أكباد املطي
ختافون مـن أنفـسكم    ركم على اهللا و إما أنتمأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصربون على ذلك فخذوه و أج

  " .فواهللا ال نذر هذه البيعة و ال نستقيلها  فقالوا يا أسعد أَِمطْ عنا يدك.خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند اهللا
  .يقيموا دين اإلسالم رضي اهللا عنهم  هكذا كانت صفات الذين يريدون أن حيموا و 

الذين حيبون احلق و ال يداهنون الباطل فأنتم قد رفعتم راية دين  اء و الدعاة و كذلك اليوم يقول ااهدون للعلم
  و إن محلكم له حبق يعين مفارقة حكومات العرب و حكومات العجمأنه دين رسول اهللا حقاً اإلسالم و تعلمون

 الرايـة و  فحافظوا علـى  يف األرض كافة و قَتلُ خياركم و أن تعضكم السيوف فإما أنتم تصربون على ذلك
املدافعة و املقاتلة و ال حتولوا بني شباب األمة و  أجركم على اهللا و إما أنتم ختافون من أنفسكم خيفة فذروا راية

  ". لكم عند اهللا اجلهاد يف سبيل اهللا فهو أعذر
  

  قاله شيخ ااهدين أبوعبداهللا أسامة بن حممد بن الدن
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ــر  ــدح األم ــل اخلطــب وليف ــذا فليج  ك
ــت ــبتوفيـ ــدك متعـ ــال بعـ   اآلمـ

 ومــا مــات حــىت مــات مــضرب ســيفِه
   يف مــستنقِع املــوِت رجلــه فأثبــت 
ــى  ــا أت ــراً فم ــوِت مح ــاب امل ــردى ثي  ت
 ثــوى طــاهر األردان مل تبــق بقعــةٌ   
ــإنين  ــاً فـ ــالم اهللا وقفـ ــك سـ  عليـ

  

    ــذر ــا ع ــض ماؤه ــٍني مل يِف ــيس لع  فل
  فْرــس ــسفَِر ال ــن ال ــغٍل ع ــبح يف ش  وأص

 لّـت عليـه القنـا الـسمر       من الضرِب ، واعت   
 ــشر ــصِك احل ــِت أمخ ــن حت ــا م ــال هل  وق
ــلُ إال وهــي مــن ســندٍس خــضر  هلــا اللي
    ــرب ــا ق ــتهت أ ــوى إال اش ــداةَ ث  غ
  ــر ــه عم ــيس ل ــر ل ــرمي احلُ ــت الك  رأي

  

   ..ذلك الشاب األمسر الذي امتأل مهةً سامية ، وعزميةً ورجولة ...اين متعب حممد صاحل احملي...  حنظلة املكي 
 ، وأراد اهللا سبحانه وتعاىل به خرياً ، ففتح عينيه على النور ، سـلك                كان رمحه اهللا غري مستقيم يف بداية عمره         

درب اجلهاد الطويل ، ذلك الدرب املليء باألشواك ، ومضى تالمس اجلوزاء مهته حىت ألقى عصا الترحال حتت                  
   ... ٤ظل طوىب

كشمري ، تلك اجلنة اخلضراء الـيت       : حملطة األوىل يف مسرية الفارس      نفر إىل ساحات العزة والكرامة ، وكانت ا       
  ...عطر ربوعها متعب وإخوته 

       أضـحى ترابـه عأنَّ اجلَز أمل تر 
 وما ذاك إال أن هنـداً عـشيةً       

  

 ِمن املسِك كافوراً ، وأعواده رندا       
 متشت وجرت يف جوانبـِه بـردا      

  

اك ، وكان ينوي املشاركة يف كشمري ، ولكن كتب اهللا له االنتقـال إىل               أعد نفسه يف معسكرات التدريب هن     
  .أفغانستان حيث توقف البطل يف حمطته الثانية 

 نزل بأرض قندهار األبية هو وإخوته ، وكانوا ال يرون القتال مع نظام طالبان ، ويف أول يوٍم مـن وصـوهلم                      
أيب حفص املوريتاين ، مث غدا إىل الشيخ وسأله ، فأفتاه           ال بد من سؤال الشيخ      : اجتمع متعب بإخوته وقال هلم      

  . الشيخ بشرعية القتال مع الطالبان 
حنن ما أتينا إىل هنا للجلوس      : عاد البطل إىل إخوته وقال هلم يف موقف الثابت التواق إىل احلور وضرب النحور               

  ..ومضى .. فمشارك إخويتَ اجلالد والرتال يف املضافات ، وإين ذاهب إىل كابل 
ــا    ــد ــأن األرض مل يول ــضى ك  وم

  

ــاءَ   ــه رفقـ ــرف لـ ــداً ومل يعـ  أبـ
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 إىل كابل ، ومنذ وصوله نزل إىل اخلنادق ونسي املـضافات والفنـادق ، بـرزت                 – تقبله اهللا    –وصل متعب   
ٍة وصفاُء  شجاعته وبسالته الفائقة يف املعارك العسكرية ، ومع قوته وجلده كان هيناً لينا على إخوته ، نقاُء سرير                 

فسوف يأيت اهللا بقوٍم حيبهم وحيبونه أذلٍة على املؤمنني أعزٍة على الكـافرين             ((نفس ، وكأين به يتمثلُ قوله تعاىل        
  )) . جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم 

ذى واحتمال  ، وكان نسيج وحده يف الصِرب واملصابرِة على األ        ) سيد القوِم خادمهم    ( كان خدوماً إلخوته ، و      
املشاق ، فتارةً تراه يف املطبخ ، وتارةً تراه يف املستشفى ينقذ ويسعف ويساعد ، وتارةً حمتضناً رشاشـة يرسـل                

  ..وصرب متواصل ، كل هذا يف تواضٍع كبري من رجٍل كبري ... مهةٌ وجلَد .. املوت إىل حنور األعداء 
  

ــوت تواضــعاً ومســوت جمــداً  دن
   بت ى    كذاك الـشمسـسامأنْ ت ـدع 

  

  ــاع ــاض وارتفـ ــشأناك اخنفـ  فـ
 عاعــش ــها وال ــضوُء من ــدنو ال  وي

  

إن بعض الشباب حيب أن يذهب للجبهات حمفوالً مكفوالً ، يريد الطريق معبدةً نظيفةً خاليـةً مـن األشـواك         
 الفهم ، فاجلهـاد      ، ولكن متعب رمحه اهللا مل يفهم اجلهاد هذا         ٥،رشاش يف يده ، وخندق حمفور ، وعدو يضربه        

 كان مشروعه املفضل لنصرة دين اهللا عز وجل ودفع الضيم واألذى عـن إخوانـه                –ه   بكل متطلباته وأعبائ   –
املسلمني ، فهو إن كان يف الساقِة كان يف الساقة ، وإن كان يف احلراسة كان يف احلراسة ، موقن بصحة املنهج                      

  .فيذ أمره ، فتقبله اهللا وأعلى يف اخلالدين ِذكْرهوسالمة الطريق ، مطيع ألمريه ال حييد عن تن
وكان رمحه اهللا فريداً يف صربه وخدمته إلخوانه ، فقد كان ال يطبخ هلم غريه ، وكان يصرب على نقل اجلرحـى                      

  ..ومباشرة إسعافهم ويصرب على رؤية اجلراح ومعاجلتها أشد الصرب فلله دره 
عداء ويف خدمة إخوانه ال يشغله وال يلهيه عن طاعة ربه وعبادته ، فقد      ومع هذا كله ، فقد كان شغله يف حنر األ         

  : كان يقرأ القرآن يف فترة الصباح لساعاٍت طويلة فرمحه اهللا ، يصدق فيه ويف إخوانه من ااهدين الغرباء 
  

          ـم الظـالم ليـٍل إذا جـن ادبع
 وأُسد غاٍب إذا نادى اجلهـاد ـم       

  

  اخلـد أجـراه    كم عاٍبـٍد دمعـه يف       
       ونَ لقيـاهدجتـسوا إىل املـوت يبه 

  

وقبيل احلرب الصليبية على أفغانستان ، حتركت يف نفس البطل أشواق إىل جزيرة العرب ، إىل موطن الرجـال                   
األحرار ، غري أن الكرمي احلر إذا تنسم عبري العزة فأنى له السكوت على الضيم ، وهذي أرضه قد دنستها أقدام                     

  . أبناء القردة واخلنازير ، فهيهات القعود عنهم ، هيهات هيهات 
ربح ( مجع بعض إخوته يف إحدى الليايل ، وهناك مت العقد بينهم وبني خلّاقهم ، عقد ال إقالة فيه وال استقالة ،                      

 اجلزيرة العربية   ، أحس األحرار بالواجب امللقى على عواتقهم واملتمثل بتخليص        ) البيع واهللا ال نقيل وال نستقيل       
  ..من النصارى واملرتدين يطأون تراا وينامون حتت مسائها 

غري أن احلملة الصليبية العاشرة بدأت جحافلها تتجه حنو مقربة األقوياء ، حنو أفغانستان ، فشغلَ ـا األبطـال                    
  ... نزال ، فمنهم من أُِسر ، ومنهم من بِتر ، ومابدلوا تبديال : وقالوا 
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 شباب اإلسالم يف النازلة ، وإذا الطائرات اليت قتلت األطفال ورملت النساء وشردِت األسر تنطلـق مـن                   حبث
  ..أرضهم ، ومن جزيرة نبيهم ، فتجدد العقد ، وانبعث الشوق القدمي 

      وذو الشوِق القـدِمي وإن تعـزى 
  

ــقينا   ــى العاش ــني يلق ــشوق ح  م
  

* * * * * * * * *  
يف إعداد القوة ألعداء اهللا ، فكان رمحه اهللا         اهللا  جلزيرة ، ومنذ اليوم األول بدأ متعب رمحه         نزل الشباب ااهد ا   

: جيهز إخوانه باألسلحة وميدهم ا ويقوم بنقلها بنفسه ، حىت أن أحد اإلخوان خيربين أن متعب رمحه اهللا يقول                    
ـ    :  والده العم    منذ عوديت من أفغانستان مل أبت يف بيت أهلي ليلةً واحدة ، حىت أن              أراد  ٦اينحممد بن صاحل احملي

حىت أتى متعب رمحه اهللا إىل بيته ذات مساء حلاجـٍة           !! رض أفغانستان فلم يستطع     أن حيتفل بعودته ساملاً من أ     
يريدها فاستغل أبوه الفرصة ومجع أقاربه وأومل وليمته فاحنرج متعب واضطر أن جيلس ، فلله دره ، يف هذه احلياة                    

  ...املتناقضات شباب يتسابقون إىل الوالئم ، وآخرون ينفرون منها ويتسابقون إىل املوت املألى ب
 يف  – أمثال متعـب وإخوانـه       –أعد العدة ، وغدا إىل الساحة ، وهنا قام اجلهاد على أكتاف الشباب ااهد               

املـساس بأمريكـا ،     مح ب األمريكان ، غري أن الطاغوت ال ميكن أن يـس         قتال  جزيرة العرب ، وكان املشروع      
قوا ، فبدأ املعركة مع أسود اهللا ، وهيهات أن يكسب الطاغوت املعركـة              بجودها ، وقوته    فوجوده مرهون بو  

  . إذا كان هؤالء  احلمقى املرتزقة هم أداته اللعينة يف الوقوف يف فسطاط الصليب 
   أعـدوه   – منطقة الشرائع يف مكة املكرمة       قدر اهللا سبحانه وتعاىل أن يكتشف مرتلٌ لإلخوة يف        ويف هذه األثناء ي 

 وحدثت معركة بني    – ٧!!!لقتل املعتمرين ، والراكعني الساجدين ، حىت كان ال جيتاز م معتمر إال أراقوا دمه                
ونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت    الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُ         (:أولياء اهللا وأولياء الطاغوت     

، وكان متعب رمحه اهللا يصول وجيـول ، فـضرب            ) فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا       
 بعد أن أثخنوا يف العـدو ،        االنسحابمدرعةً لقوات الطواريء بقذيفة آر يب جي ، ومتكن مع بعض رفاقه من              

  .  بعض اجلبال واحنازوا إىل
 قـوات   فشعرت ـم  وبعد يوم كان اإلعياء قد بلغ من اإلخوة مبلغاً عظيماً ، فالتمسوا املاء من أحد الرعاة ،                  

سراعاً ، ال لتحرير األقصى من اليهود ، وال لتحرير مكة من األمريكان ، ولكن لقتل الشباب                 فجاؤوا  الطاغوت  
حه ، وسقط متعب ورفيقه فرحني مبـا آتـاهم اهللا مـن فـضله               املسلم ااهد الذي يذود عن دينه بدمه ورو       

  . ويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم أالّ خوف عليهم وال هم حيزنون
  : من أقواله رمحه اهللا 

ملاذا ؟  : إذا مكننا اهللا من إقامة دولة اإلسالم واخلالفة لن ترى يف أسواق املسلمني إال السالح والدقيق ، قلنا                   (( 
  )) السالح ألننا مشغولون بالقتال ، والدقيق لنقتات به : قال 

  . زهد وبساطة ، وارتفاع عن لذائذ الدنيا وأوصاا فرمحة اهللا عليه 
 
 وقد سجن الطغاة العم حممد وأحد إخوة متعب ، وكان أخوه اآلخر مطارد مثله ، فلله درهم ذريةٌ بعضها من بعض  6
 .ويصدق مثل هذه اإلامات الباردة من اإلعالم السلويل احلمقى عض ى بوالغريب عندما يأت 7
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  )) .البد من احلركة ، والبد من تسخري مجيع الشباب خلدمة دين اهللا (( كان يقول يف أواخر أيامه 
هذا صـعب ،    :  ومذلالً هلا ، وكان إذا كلّف اإلخوة بعمٍل فقالوا           وكان رمحه اهللا ال يعرف الصعاب إال قاهراً       

ال تقولوا صعب حىت جتربوه ، فإن قدر اهللا لنا أن نؤسر أو نقتل فقد قدمنا ما نستطيع لدين اهللا ، أما                      : (( يقول  
  )).هذا صعب فليس بصحيح : أن نقعد ونقول 

 وكان يدخل السرور على قلب من كان يعمل معه ،            وحسن أسلوب ولباقة ،    وقد كان رمحه اهللا صاحب طرفةٍ     
لقد رأيته عندما خال بنفسه يدمي الوجوم والتحسر على واقع األمة ، ويقول       : غري أن بعض اإلخوة حيدثين ويقول       

  )) . حنن الغرباء القالئل الذين يقع علينا عبء إعادة األمة إىل دين اهللا : (( 
له يف ذلك كلمات ومواقف يضيق املقام عن ذكرها ولكنها حمفورةٌ يف قلـوب              كان رمحه اهللا حسن الظن باهللا و      

من عمل معه من اإلخوان فرمحة اهللا عليه رمحةً واسعة ، واهللا لقد بكت العيون وحزنت القلوب على فراقك يا                     
ال تعلم مل قُِتلْـت ،  متعب ، وها قد لقيت اهللا فرداً غريباً ثاوياً يف أحد جبال مكة ، ال تعلم أمة املليار من أنت و         

وما ضرك أن ال يعرفوك إذا كان اهللا جيزي واملالئكة تكتب ، ما ضرك أن ال يعرفك علمـاء الـسوء  الـذين                        
انتفخت بطوم من احلرام ، ما ضرك أن ال يعرفك الزنادقة الذين جترأوا على الواحـد القهـار ، ماضـرك أن                      

 عليك أحد خال القليل من رفقاء الطريق ، وأنعم ـم  مث              مل يبك بثون ، نعم    اليعرفك الالهون ، الغافلون ، العا     
  ...أنعم م 

 قضى حنبـه فـرداً عزيـزاً مروعـا        
 أتته سهام الغدر من صـوب مـأمنِ       
       إن القتـل للحـر مركـب أمتعب 
ــه ــو مذاق ــل حل ــب إن القت  أمتع
 بكتك عيـون احلـاملني سـالحهم      
       ويبكيك يف كـل املعـامِع فـارس 

 لكـن شـأم   قليلٌ هـم البـاكون      
 هم األملُ املرجـو يف كـل غـارةٍ        

  

   ــد ــٍة وغ ــن كــل ناحي يناوشــه م
       اجللـد فخر صريعاً ، وانكفا الفـارس 
ــدــِد إن أعيــا الرعــاددةَ اإىل ا 
         شـهد إذا كان يف ذات اإللـه يكـن 
       ـدإىل ساحة اهليجـا الغطارفـةُ اُألس 
ــد ــصاولُ واجل ــاء الت ــع إذا ج  مني

 م إذا شـدوا   عظيم لدى اهليجا عظـي    
        اء أرهقهـا الـصدعلى األمـِة الغـر 

  

مايرضي  ال نقول إال  ولكن  ..وإنا على فراقك يامتعب حملزنون      ... وإن العني لتدمع    ...إن القلب ليحزن    وبعد ف 
  ...حسبنا اهللا ونعم الوكيل ربنا و

وا أبرياء  ، وقد حـان        ونسأل اهللا جلت قدرته أن ميكننا من رقاب الطواغيت فكم سفكوا من دماء وكم سجن              
عون ، إنه ويل ذلك      عاداً ومثود وفر   – بإذنه تعاىل    –زواهلم ، واقتربت ساعتهم ، وعما قليٍل سوف يلحقهم اهللا           

  ...والقادر عليه 
 .  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 ...به وال نزكي على اهللا أحدا حنسبه واهللا حسي 8
قريٍب جداً من أحد القصور امللكية ، ويبدو أن الطاغوت أحس أن جنود اهللا ستستهدفه احمليا الصلييب وال يف جممٍع باركة  كانت العملية امل 9

  !!ففر إىل تونس بذريعة افتاح جامٍع هناك 
  ...أشرف السيد رمحه اهللا وتقبله  10
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استغرب ... أيب ملاذا ال تذهب للجهاد ؟       : وسألته سؤاالً   .... تقدمت البنية الصغرية ذات السبعة أعوام من أبيها         
قتل ولن يصبح عندك أب كما      إذا ذهبت إىل اجلهاد فقد أُ     : هلا  فسأ.. وأراد أن ميتحنها    .. أبو البنية هذا السؤال     

تدخل اجلنة  ألنك ستكون شهيداً و     .. إن قتلت فهو أفضل     : فردت عليه ااهدة الصغرية     ... األطفال اآلخرين   
  .وندخل معك مجيعاً 

ك البنية الصغرية هو ما حنتاجه       ألمر اهللا تعاىل الذي جتسد يف موقف تل        واالمتثالهذا اإلميان اجلازم والفطرة النقية      
ة اخلالية مـن    فنبدأ بغرس العقيدة الصحيح   .. ية  نريد أن نربيهم تربية إميانية جهاد     .. اليوم يف تربية أبنائنا وبناتنا      

الشوائب واخلالية من حتريف املداهنني واملنافقني وتعليمهم الدين الصحيح كما جاء عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم      
احل مث نزرع فيهم أم جزء من هذه األمة اإلسالمية الواحدة وأم أمل هذه األمة بعد اهللا يف انتشاهلا                   وسلفنا الص 

م أن يعيدوا ما كانـت      و أن عليه  ... من براثن الذلة واهلوان وتكالب أمم األرض الكافرة عليها يف هذا الزمن             
ربوا علـى محـل   دضاً أن يئهم نفسياً وبدنياً في   ومهم أي ... سالم يف زمن عزها وقوا وأوج جمدها        عليه أمة اإل  

السالح والشجاعة واالستبسال يف القتال وطلب الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل وأن ذلك كله من أفـضل القـرب          
   . ١١والطاعات اليت يتعبد اهللا سبحانه وتعاىل ا

حيا الواحد منهم عزيزاً جماهـداً فخـوراً   مجيع معاين العزة واجلهاد فيفيها  يد أن نصل م إىل مرحلٍة يتشربون     نر
  ... بدينه ومدافعاً عن أمته بل ويفتخر أنه جماهد غصة يف حلوق الكفار واملنافقني 

و أن جيعلنا وإياهم من ااهدين يف سبيله ويرزقنا وإياهم الـشهادة            ... نا وبناتنا   نسأل اهللا تعاىل أن يصلح أبناء     
  . ..وجيمعنا م يف الفردوس األعلى 

  
 ١٢أختكم أم الشهيد

 
يف جمتمعاتنا ولألسف ال يوجد فيها سالح واحد وإن وجد فهو يف مكان حصني جداً ال يعرفه إال رب البيـت رمبـا   غالبية البيوت       11

حىت الباقني ال يعلمون أنه يوجد سالح أصالً وإن ظهر يف البيت بطريقة أو بأخرى فهو أمر يهاب حىت محله فقط لنقله مثالً فينشأ الفتية على                 
وهذا ما يريد اليهود والنصارى أن يظل عليـه أبنـاء           ...  اليت تساق للذبح وال متلك للدفاع عن نفسها شيئاً           اجلنب واخلوف وعقلية الشياة   

  . اإلسالم ولن يتم هلم ذلك بإذن اهللا
  

   .هذه الزاوية تكتبها نساء ااهدين  12
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  تقرير من جملة صوت اجلهاد
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للشيخ عبداهللا بن حممد الرشود
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   مع اجلهاددراسة لواقع دعاة الصحوة
حيىي بن علي الغامدي: حلقات يكتبها 
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للقـراء  ويف اية املطاف من هذا العدد ، نعتذر         

 إخراج الة وذلك لظروف     التأخر يف عن  الكرام  
 ها احملدد ،  وعدفنية ، ونعدكم بأن خنرج الة يف م       

فترقبوها بداية كل شهر ويف اليوم اخلامس عـشر         
  ..منه بإذن اهللا تعاىل 

إال أننا ننبه أن الة تعتذر عن عدم التغطية الكاملة          
  :ومواكبته بسرعة ألمرين يف وقته للحدث 
أن موعد صدورها حمدد بعددين يف كل        . ١

  . به االلتزامشهر وعليه فال بد من 
 فال نرغـب يف     أن عدد صفحاا حمدود    . ٢

  .الزيادة عليه كي ال ميل القاريء 
قمنـا  حيـث   حالً هلذا اإلشكال ،   وضعنا  إال أننا   

نترنـت خيـتص بالتقـارير      بوضع موقع على اإل   
، قـة   اإلخبارية ، واملواد الصوتية ، وامللفات امللح      

وننوه بأننا ال نستغين عن رأي أحد ، أو خدمته ،           
 سـبيل اهللا  ه ، فالعمل للدين واجلهـاد يف   ئدعاأو  

 عزيـز   ئمسؤولية اجلميع ومس يف أذن كل قار      
  :قائلني 

  إن جتد عيباً فسد اخلالال
                      جلّ من ال عيب فيه وعال

ونعيد طلبنا األول لكل القراء بأن يقوموا بنـشر         
هذه الة ، كل حبسبه إمـا مـع األقـارب أو            

 أو على   لناس وجمامعهم ،  األصدقاء أو يف مساجد ا    
نترنت واملنتديات ، شاكرين ـذه      صفحات اإل 

املناسبة كل من قام بنشر الـة أو شـيٍء مـن            
مواضيعها بني الناس وله منـا الـدعاء بـالتوفيق     

  ..والسداد 
 وتقبلوا حتياتنا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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א א
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